Tatry mountain resorts, a.s

Tatranské pokušenia
TATRY (11. február 2015) – Víkendová valentínska romantika, adrenalín v podaní
snowboardovej špičky, kultivovaný humor klasikov, či netradičný vývoz ku
gurmánskemu nebu. Pre dovolenkárov tráviacich svoj pobyt na Liptove je
nadchádzajúci víkend plný lákavých tatranských pokušení. Diamantové prekvapenie v
Tatralandii, oddych vo dvojici s fľašou sektu, či kúpanie sa vo vani plnej piva, môže byť
zas voľbou pre slobodných pánov. 15. ročník kultového Snowboard Festu na Štrbskom
Plese, legendy českého humoru v Manéži Bolka Polívky v Liptov Aréne alebo Von Roll
Culinary week na Chopku sľubujú počas víkendu zážitky, na ktoré sa dlho spomína.
Náklonnosť k polovičke si zaľúbení, ale aj tí bez partnera na sviatok všetkých zamilovaných
užijú netradične - v bazénoch Aquaparku Tatralandia. V Tropical Paradise nebude chýbať
bohatý animačný program a romantiku pri sviečkach, môžu páni vymeniť za blízkosť k
zlatému moku. Obľúbený nápoj má priaznivé účinky nielen vo vnútri tela, ale aj na pokožke.
Wellness procedúra Pivová kompletka v sebe spája pivový kúpeľ, pivovú masku a pivovú
masáž. Dámy si zas prídu na svoje pri Diamantovom prekvapení, či vani plnej lupeňov
z ruží. Bližšie informácie k Valentínskemu programu v Tatralandii TU.
Druhý ročník gastronomického Von Roll Culinary week odštartuje 13.-14. februára na
Chopku v najoceňovanejšej reštaurácii Von Roll Restaurant Luková. Do kulinárskeho neba sa
milovníci dobrého jedla a kvalitných vín vyvezú špeciálne upraveným ratrakom.
V nadmorskej výške 1670 m n.m. predstaví svoje kuchárske umenie a ´10 najlepších chutí
Európy´ uznávaný šéfkuchár Vojto Artz. Viac informácii TU. Rezervácie cez Gopass TU.
13.-14. februára budú mať všetci priaznivci snowboardingu svoje „Vianoce“ na najväčšom
Big Airi. Na svahu Interski na Štrbskom Plese sa uskutoční 15. ročník prestížnej
snowboardovej akcie Snowboard Fest 2015, ktorý je zaradený do celosvetovej World
Snowboard Tour, sekcia International. Dvojdňový žúr vyvrcholí v sobotu večer špičkovými
výkonmi jazdcov a party na svahu. Podrobne TU.
Komická divadelná show Manéž Bolka Polívky sa vydala na turné po Slovensku. 15.
februára o 19. hodine sa v Liptov Aréne v areáli Tatralandie predstaví legenda českého
humoru Bolek Polívka so svojím zábavným programom a exkluzívnymi hosťami. Inteligentný
humor, ktorý si mnoho rokov zachoval svoje kúzlo doplnia osobnosti ako Milan Lasica, Anna
Polívkova, Jiří Stivín, Kuly, Vrbovskí Víťazi, Barri a Fretti. Bližšie aj TU.
Športové obchody Tatry Motion pripravili počas Valentínskeho víkendu akciu pre páry,
ktoré za Valentínsky bozk získajú 25% zľavu na nákup oblečenia a doplnkov. Lyžiari si
v tatranských strediskách užívajú perfektnú lyžovačku. Na zjazdovkách v Tatranskej Lomnici
je 105 cm snehu, Lomnické sedlo má 150 cm snehu a podmienky na lyžovanie veľmi dobré.

130 cm snehu je na lyžiarskych svahoch na Štrbskom Plese, ideálne podmienky na rodinnú
lyžovačku majú Jakubkove lúky v Starom Smokovci, kde je 80 cm snehu. Veľmi dobré
podmienky na klasický alebo korčuliarsky bežecký štýl sú aj na denne upravovaných
bežeckých tratiach vo všetkých troch strediskách. O aktuálnom stave bežeckých tratí TU. Na
oboch stranách Chopku v Nízkych Tatrách sú veľmi dobré podmienky na lyžovanie,
v priemere je na zjazdovkách od 50 do 90 cm snehu. Bližšie aj na www.jasna.sk
a www.vt.sk
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Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní
a prevádzkuje atraktívne horské strediská a hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely
Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdiečko a Hotel Rotunda. TMR je zároveň
vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj
Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch
Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská
Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel
Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní 19% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si
prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní stredisko Szczyrk. TMR tiež vlastní
a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2014 sa preinvestovalo
do rozvoja a modernizácie stredísk TMR takmer 200 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave,
Prahe a vo Varšave.

