Tatry mountain resorts, a.s.

Do e-shopu vstúpil aj prémiový Slovakia Super Skipas
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (4. november 2013) – Bezkonkurenčný celosezónny Slovakia
Super Skipas (SSS) začína svoju 3. sezónu s ponukou výhodnej lyžovačky až v 8
slovenských lyžiarskych strediskách. Okrem perfektne upravených tratí si lyžiari
vychutnajú aj dokonalý relax v akvaparku Tatralandia. Predpredaj produktu sa práve
začal aj cez www.gopass.sk.
Do slovenskej lyžovačky sa zapojili najväčšie lyžiarske strediská Jasná Nízke Tatry –
Chopok Sever a Chopok Juh, Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry – Štrbské
Pleso, Snow Paradise Veľká Rača - Oščadnica, Park Snow Donovaly, Malinô Brdo
Ružomberok, Vrátna – Free Time Zone a Vysoké Tatry – Starý Smokovec. S jedným
atraktívnym skipasom si lyžiari užijú až 122 km zjazdoviek v 8 strediskách, 31 lanoviek a 67
vlekov. So SSS je možné vymeniť lyžovačku aj za oddych v najväčšom celoročnom
akvaparku v liptovskej Tatralandii. Vášniví lyžiari si so SSS užívajú okrem najviac
kilometrov zjazdoviek, freeride zón, dokonalej pohody v top slovenských strediskách aj
najstrmšiu a najdlhšiu zjazdovku v Lomnickom sedle.
Sezónne SSS sú v predpredaji cez www.gopass.sk, rovnako v sieti Ticketportal do 21.
decembra 2013. Osobný odber na infocentrách Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) začína od
15. novembra 2013 a od začiatku zimnej sezóny na strediskových pokladniciach v Nízkych
a vo Vysokých Tatrách. Predpredajový nákup SSS cez e-shop www.gopass.sk je ideálnym
riešením. Lyžiari nemusia čakať na svoj skipas v rade na pokladniciach, ale komfortným
spôsobom cez internet si úplne jednoducho zabezpečia lyžovačku na celú zimu. Navyše si na
svoju Gopass kartu pripíšu body, ktoré výhodne využijú v strediskách TMR - v gastro
prevádzkach, požičovniach lyží, servise, či v štýlových obchodoch Tatry Motion.
Podrobne o podmienkach, typoch a cenách Slovakia Super Skipas & Aquapas aj na
http://www.vt.sk/cenniky/specialne-ponuky/slovakia-super-skipas-aquapark-20132014/
a
http://www.jasna.sk/cenniky/specialne-ponuky/slovakia-super-skipas-aquapark/
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo
prostredníctvom dcérskych spoločností 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 a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko Štrbské Pleso a od zimnej
sezóny 2012/2013 si prenajíma v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské stredisko Špindlerov Mlyn v ČR. TMR je zároveň
vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu vo Fun
Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.
TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2012 sa preinvestovalo
do uvedených stredísk vyše 144 mil. €, tieto investície prispievajú k zvýšeniu štandardu a návštevnosti Tatier. Akcie TMR sú od roku 2012
obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

