Prevádzkovateľ a majiteľ strediska: Tatry mountain resorts, a.s.

Lomnické sedlo je spustené!
TATRANSKÁ LOMNICA (30. január 2013) – Výdatné sneženie pomohlo spustiť najdlhšiu
zjazdovku na Slovensku. 5,5 kilometrová zjazdovka z Lomnického sedla do Tatranskej
Lomnice je oddnes 30. januára 2013 sprístupnená pre všetkých lyžiarov! Dlhoočakávaná
prevádzka najstrmšej zjazdovky sa dočkala svojho otvorenia. Lyžiari si tak môžu vyskúšať
zmodernizovanú pohodlnú koženú sedačku práve do „sedla“. V Lomnickom sedle je
momentálne 110 cm prírodného snehu a podmienky na lyžovanie sú na svahu veľmi dobré.
To, načo sa všetci nadšenci zimného športu tešia už od spustenia sezóny sa stalo konečne
skutočnosťou. Najvyššie položená zjazdovka (2 190 m.n.m) s najkrajšími výhľadmi, kde sa
lyžuje výlučne na prírodnom snehu sa dočkala svojej tohtoročnej premiéry. Uvedením
Lomnického sedla do prevádzky sa tak skompletizoval počet otvorených zjazdoviek.
V stredisku Tatranská Lomnica sa lyžuje na vyše 10 kilometroch perfektne upravených tratí.
Lyžovačku vo Vysokých Tatrách si klienti užívajú spolu na 21 kilometroch aj v strediskách
v Starom Smokovci a na Štrbskom Plese. Prvá časť zimnej sezóny dopadla veľmi dobre,
lyžovalo sa najmä na technickom snehu.

S príchodom zimy sa rozbehol vernostný systém TATRYPASS, s ktorým návštevníci Tatier
získajú vrcholové odmeny, výhodnejšie služby a zľavy na skipasy v Nízkych a Vysokých
Tatrách, v aquaparku Tatralandia, či predajniach Tatry Motion. Viac informácií na
www.tatrypass.sk.

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, Hotel Slovakia 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.

