Tatry mountain resorts, a.s.

Zuzulová na Chodníku slávy
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (1. apríl 2012) – Veronika Zuzulová, najúspešnejšia slovenská
lyžiarka, si prvého apríla odhalila svoju hviezdu na Chodníku slávy v Aquaparku
Tatralandia v Liptovskom Mikuláši. Celoročný aquapark s termálnou vodou Veronika
navštívila po prvý krát a hneď sa stala jeho hviezdou.
Veronika Zuzulová chystá už o necelý mesiac v Bratislave svadbu so svojim trénerom Romainom
Velezom. Ešte predtým si však odskočila na víkend do Tatier.
Prvý apríl bol pre Veroniku doslova hviezdny. Navštívila
Tatralandiu, najväčší slovenský aquapark, ktorý leží priamo pod
lyžiarskymi svahmi, na ktoré sa vždy rada vracia. Zuzulová si
odhalila svoju hviezdu na tunajšom Chodníku slávy.
V Tatralandii je momentálne už 15 hviezd, ale po Petre Kvitovej
je Veronika Zuzulová len druhá športovkyňa v poradí, ktorá má
hviezdu v aquaparku.
Pri svojej hviezde žiarila a úprimne sa z nej tešila. Úsmev sa
z jej pier nestratil po celý čas, živo sa zaujímala aj o teplotu vody
vo vonkajších bazénoch, kde sa kúpali ľudia aj napriek
občasnému sneženiu a teplotám tesne nad nulou.
Dnešok bol veľmi symbolický aj kvôli poletujúcim vločkám
snehu, ktoré okrem sektu tiež pokrstili Veronikinu hviezdu. Pri
otázke na prvoaprílový sneh sa Veronika Zuzulová len pousmiala
a povedala, že ho má už v tejto zime naozaj dosť a teší sa na leto.
Zuzulová má za sebou druhú najúspešnejšiu sezónu Svetového pohára, čaká ju vážny životný krok
a odhalila si aj svoju hviezdu na Chodníku slávy v celoročnom termálnom aquaparku. Nevadí, že už
o necelý mesiac z nej bude Veronika Velez-Zuzulová, hviezda s jej dievčenským menom
v Tatralandii žiari a priláka určite pohľady mnohých zvedavcov.

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. 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.

