Tatry mountain resorts, a.s.

Prvý sneh na tatranských svahoch
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (20. september 2012) – Prvý sneh pokryl tatranské svahy, aj keď len
pár dní dozadu na horách panovala letná atmosféra. Môžu sa lyžiari tešiť na štart zimnej
sezóny?
Tatranci sa dnes zobudili do chladného rána a vo výškach niekde už nad 1000 m n.m. ich zamrazil
nielen studený vzduch okolo nuly, ale aj čerstvá nádielka prvého snehu.
Pohľad na web kamery z horských stredísk nepotrebuje komentár...

Určite sa nedá očakávať, že tento sneh vydrží, keďže zem ešte nie je premrznutá, ale Perimbaba
ukázala v plnej kráse už v septembri, že na tatranské svahy nezabudla. Tatranci sú na zimnú sezónu
pripravení. Rozbehol sa predaj pobytových balíkov na zimnú sezónu s first moment zľavami až do
50% a výhodný predpredaj sezónnych skipasov začína už budúci mesiac.
Pre zaujímavosť pohľad na rovnakú lokalitu pred 2 dňami, kedy ešte turisti využívali pekné počasie na
turistiku po horách.

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. je najväčším subjektom v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, ktorá vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske
strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky, Chalets
Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel Slovakia a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely
Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spoločnosť navyše úzko spolupracuje s horským strediskom Štrbské Pleso. Do konca roka 2011 sa
preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 100 mil. € a ďalších 56 miliónov € má prispieť k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v najbližších rokoch.
Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia. Ide o najväčší slovenský termálny aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj
zábavu vo Fun Parku, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.

