Tatry mountain resorts, a.s.

Zimná sezóna sa začala doslova hviezdne
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (5. december 2011) – Lyžiarska sezóna sa konečne začala.
Na zjazdovkách je síce len technický sneh, ale zato poriadna zábava. Uplynulý víkend sa
o tom v Jasnej presvedčili aj podnikateľ a multi otec Boris Kollár, wimbledonská
víťazka Petra Kvitová, či moderátor Matej Sajfa Cifra. Už o niekoľko dní sa pozornosť
lyžiarov a milovníkov dobrej hudby presunie do Vysokých Tatier, kde prebehne tzv.
MUSIC WINTER OPENING. V Tatranskej Lomnici sa chystá najväčšia hudobná akcia
roka na slovenských svahoch. Na každej stanici kabínkovej lanovky bude hrať iný
hudobný štýl. Na podujatí sa objaví aj porotca talentu Jaro Slávik, ktorý si nemôže
nechať ujsť takúto originálnu hudobnú udalosť.
Lyžiarska sezóna začala naraz v celých Tatrách, v piatok 2.12.2011.
Na svahoch síce ešte nie je toľko snehu ako tomu býva v januári, ale Tatrancom to na chuti nič
neubralo. Po úspešnej sobotnej akcii v Jasnej sa už všetka pozornosť sústreďuje na najväčšiu hudobnú
udalosť roka na slovenských svahoch, MUSIC WINTER OPENING Tatranská Lomnica.
V sobotu 10.12.2011 bude Tatranská Lomnica nielen centrom
lyžovania pod druhým najvyšším štítom Vysokých Tatier, ale aj
veľkým hudobným stageom. Na každej stanici kabínkovej
lanovky od Tatranskej Lomnice až po Skalnaté pleso bude lyžiarom
vyhrávať iný hudobný štýl.
Návštevníkov Vysokých Tatier zabavia také hviezdy ako Horkýže
slíže, Wadda, či Six and Kristy. Prebehne tzv. HIP-HOP ratrak
battle, súboj v mixovaní hudby a vystúpi aj showman Mr. King
Pepo.
Lyžiari aj nelyžiari si pozrú veľkú Video Mánia Show, originálny vizuálny štýl spojený s hudobnou
produkciou, kde si zgustnú uši aj oči vďaka mixovaniu zvuku cez obraz veľký až 8 m2. Netradične
skúsia tatranské zjazdovky ukázať svojim návštevníkom, že majú talent aj na dobrú lyžovačku aj na
originálnu zábavu.
No a tým, ktorým by sa lyžovanie cez hudobné štýly náhodou málilo, nájdu hneď vedľa zjazdovky
v music klube Humno rozvoniavať zabíjačkové špeciality a večer tam vypukne veľká Oldies Winter
Party.
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.

