Tatry mountain resorts, a.s.

V sobotu to v Tatranskej Lomnici vyhral šport a dobrá nálada
TATRANSKÁ LOMNICA (11. december 2011) – Tatranci odštartovali prevádzku
lyžiarskych stredísk 2.12.2011. Uplynulá sobota bola pre Tatranskú Lomnicu
podujatím, ktoré malo netradične a veľkolepo otvoriť zimnú sezónu. Vo Vysokých
Tatrách sa odohrala najväčšia hudobná akcia roka na slovenských svahoch. Cez rôzne
hudobné štýly lyžovali aj známe tenisové legendy, porotca talentovej šou Jaro Slávik,
spevák Tomi Popovič a nechýbal ani Mikuláš.
Z Tatranskej Lomnice sa 10.12.2011 stal jeden veľký hudobný stage na snehu. Od ranných do
večerných hodín sa tu dalo prelyžovať rôznymi hudobnými štýlmi cez hip-hop, pop až po rock. Čo si
vyskúšalo takmer 2000 ľudí.
Najväčším ťahákom programu boli Horkýže slíže, ktorí v Tatranskej Lomnici na medzistanici Štart
odohrali svoj najvyššie položený živý koncert, vo výške nad 1100 m n.m.. Veľké hudobné otvorenie
sezóny v Tatrách bolo spojené aj s otvorením reštaurácie PIZZA PASTA START, ktorá počas leta
prešla rozsiahlou modernizáciou a zvýšila sa aj jej kapacita. Špecialitou vynovenej reštaurácie sú
vynikajúce cestoviny, ktoré sa vyrábajú priamo v samotnej reštaurácii.
Chutné cestoviny si vyskúšali aj legendárni tenisti ako Miloš Mečíř, Marián Vajda, Karol Beck,
Martin Kližan, Ján Krošlák, Karol Kučera a iní, ktorí okrem tenisu prevetrali svoju kondíciu aj na
snehu. Najprv prebehla krátka autogramiáda a fotenie s tenistami a potom sa tenisti pustili hromadne
dolu zjazdovkou pomedzi bránky. A viete kto vyhral? Tenisti povedali jednohlasne, že to bol šport
a dobrý pocit z pohybu na horách.
Najnavštevovanejšou atrakciou veľkého otvorenia boli live koncerty Horkýže slíže a vystúpenie
kapely WADDA, kde sa zabávalo až 350 ľudí, medzi nimi aj spevák Tomi Popovič a talentový
porotca Jaro Slavík. Slávik spolu s rodinou strávil deň na lyžiach a Tatranskej Lomnici nedal x-ko, ale
práve naopak už sa teší na ďalšiu lyžovačku.
Sezóna sa úspešne rozbehla aj vďaka hudbe. Teraz už to bude na najbližších 5 mesiacov v Tatrách
v znamení snehu. Tatranskú Lomnicu však tento rok čaká ešte jedno veľké otvorenie a to spustenie
prevádzky novej 8-sedačkovej lanovky s modrou bublinou, ktorá je tesne pred skolaudovaním.

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 a Chalets Záhradky De Luxe, vo Vysokých Tatrách spoločnosť
TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica,
Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Srdiečko, Liptov a
Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spoločnosť navyše úzko spolupracuje s horským strediskom Štrbské Pleso. Ku koncu 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 v štýle Divokého západu vo
Western City, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.

