Tatry mountain resorts, a.s.

Tatrancom sa podarilo prilákať zimu
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (2.december 2012) – Prvý decembrový deň bol v Nízkych
a Vysokých Tatrách plný zábavy. Napriek tomu, že sa lyžiarska sezóna v pravom slova
zmysle ešte nezačala, tak otvorenie sezóny úspešne prebehlo. Vo Vysokých Tatrách
symbolicky odpalom snehových loptičiek a v Nízkych Tatrách spustením najväčšej
novinky sezóny lanovky Funitel. To, že Tatrancom je príroda naklonená potvrdil aj
mráz a sneženie, ktoré dorazili konečne aj do našich hôr. Zjazdovky sa konečne môžu
technicky zasnežovať a už čoskoro sa bude na nich aj lyžovať.
Winter Music Opening otvoril 1.12.2012 v Jasnej Nízke Tatry novú lyžiarsku sezónu. Po
prestrihnutí pásky sa oficiálne previezli najväčšou novinkou sezóny, lanovkou Funitel, vyše dva a pol
tisícky zvedavých návštevníkov strediska.

24-miestna lanovka Funitel je pre stredisko prelomová, aj vďaka nej sa opäť podarilo prepojiť Chopok
sever s Chopkom juh. Zaujímavosťou novej lanovky je upevnenie kabíny na dvoch lanách, čo
umožňuje jazdu lanovky aj pri rýchlosti vetra až do 120 km/hod..
Zábava v stredisku prebiehala celý deň až do neskorých nočných hodín. Návštevníkov bavili aj
hudobné hviezdy ako Rytmus, EGO, Tomi Popovič, Anita Soul a mnohí ďalší...

Vo Vysokých Tatrách symbolicky odpálili sezónu z Lomnického štítu snehovými guľami najlepší
slovenskí tenisti – napríklad Dominik Hrbatý, Miloš Mečíř, Marián Vajda, Karol Kučera, Karol Beck,
Martin Kližan, Lukáš Lacko a ďalší...

Zimu na Slovensku sa podarilo úspešne odštartovať a konečne prišli mrazy aj prírodný sneh. Dá sa
očakávať, že lyžiarske svahy budú čoskoro pripravené už aj pre lyžiarov.
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.

