Tatry mountain resorts, a.s.

Zima aj leto v jednom
TATRANSKÁ LOMNICA (2. máj 2012) – I keď už takmer na celom Slovensku panujú
príjemné teploty, tak nájdete miesto, kde sa ešte dá lyžovať. Najvyššie položená
zjazdovka na Slovensku v Lomnickom sedle.
Niečo viac ako pred týždňom v Lomnickom sedle padal sneh
a v posledných dňoch tam panuje takmer letná atmosféra.
Spôsobili ju aj lyžiari, ktorý zhodili vďaka príjemným teplotám
štandardný lyžiarsky odev a rozhodli sa dať poslednú bodku za
zimou lyžovačkou z výšky 2 190 m n.m.. Lomnické sedlo je
atraktívna, ale náročná čierna zjazdovka, kde sa odporúča lyžovať
len dobrým lyžiarom.
Zimná sezóna 2011/2012 v Tatrách začala 2.12.2011 a jej záver
bude v najbližších dňoch, v závislosti od toho ako sa bude vyvíjať
stav snehovej pokrývky.
Končiaca zimná sezóna bola úspešná nielen vďaka počtu
návštevníkov Vysokých a Nízkych Tatier, ale aj vďaka svojej
dĺžke cez 150 dní. Rovnako ako v minulom roku sa končí sezóna
začiatkom mája. Nárast lyžiarov v celých Vysokých a Nízkych
Tatrách bol zhruba 11% v porovnaní s minulým rokom.
Najvyšší nárast počtu lyžiarov zaznamenalo stredisko Tatranská
Lomnica.

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.

