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Bubny a snežné psy cez víkend ovládnu Chopok 

(KRUPOVÁ – JASNÁ NÍZKE TATRY, 21.12.2018).  Bubnová šou na snehu za sprievodu psích záprahov 

priamo v lyžiarskom stredisku. Pod Chopkom sa chystá netradičná oslava narodenín najstaršej 

a najmladšej lanovky.   

Už túto sobotu 22. decembra budú svoje narodeniny oslavovať najmladšia a najstaršia lanovka.  

,,Návštevníci sa môžu tešiť na výbornú zábavu v podaní bubnovej šou, ktorá rozprúdi krv v žilách a 

odštartuje narodeninovú oslavu spolu s Apres ski párty. Spoločne sfúkneme sviečky z netradičnej torty 

a o zábavu sa postará aj moderátor Marek Poliak so súťažami, maskoti Vĺčkovia a deti poteší 

maľovanie na tvár“ uviedla Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka OOCR REGIÓN 

HOREHRONIE. 

Lyžiarov, či návštevníkov aj tento rok privezie do lyžiarskeho strediska ,,Skibus aj pre bežkárov“ z 

mesta Brezno, Mýta pod Ďumbierom, Bystrej a Tálov. ,,Malí i veľkí sa na okamih stanú mushermi a 

svah môžu otestovať  jazdou na psích záprahoch. Skvosty z lyžiarskeho športu predstaví Igor Bobák s 

expozíciou jediného Slovenského Múzea lyží a lanoviek v Podkoniciach priamo v Krupovej.“ uviedla 

Mgr. Kristína Šajgalíková, marketing manager OOCR REGIÓN HOREHRONIE. 

 ,,Sezóna 2019 bude jubilejná aj pre najstaršiu lanovku Von Roll na južnej strane Chopku, do ktorej 

múzea môžu turisti nazrieť priamo na svahu v časti Kosodrevina. Naša krásavica oslávi totiž 65 

rokov.“ uviedol Ing. Ivan Temniak, prevádzkový riaditeľ LD Chopok juh. 

Viac informácií o podujatí nájdu turisti v obci Bystrá, kde návštevníkov čaká nové informačno-

turistické centrum TIC Horehronie v typickej drevenici plnej regionálnych produktov, remeselných 

výrobkov, netradičných suvenírov, či mliečnych produktov a destilátov z Horehronia. 
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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, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody 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, Hotel Pošta 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, Hotel FIS Štrbské Pleso a Horskú 
ubytovňu  Hrebienok. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn 

v Českej republike. TMR si tiež prenajíma a prevádzkuje český lyžiarsky areál Ještěd. V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku 

Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (Szczyrk) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie 
Wesołe Miasteczko) a 7,3% podiel v zábavno-edukačnom projekte prostredníctvom poľskej spoločnosti Korona Ziemi Sp. z.o.o. TMR tiež 

vlastní a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2016 sa 

preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR 230 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, 
Prahe a vo Varšave. 


