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Medvedie dni s novým rekordom 

STARÝ SMOKOVEC (6. august 2012) – Uplynulé tri dni boli pre Vysoké Tatry 
rekordné. Atraktívny piaty ročník netradičného tatranského festivalu Medvedie dni 
prilákal na Hrebienok viac ako 24 tisíc ľudí. V Tatrách zaznamenali nielen najvyššiu 
koncentráciu medveďov, ale aj detí, ktoré si svojich plyšových kamarátov priniesli na 
podujatie 3.-5.augusta 2012. 

 

Podujatie Medvedie dni už každoročne láka rodiny s deťmi do Vysokých Tatier na program 
plný zábavy a dobrej nálady. Ani jeho piaty ročník nebol výnimkou. Celé tri dni sa venovali 
medvedej tematike - deti sa radi zahrali na medveďov a hrabali sa v kontajneroch, kde ich čakali 
sladké odmeny, vyskúšali si Medvedí brloh, Medvediu labku, ale aj nové atrakcie Medveďa v 
klietke, zašantili si na nafukovadlách, spravili si medvediu fotku, jednoducho strávili úpríjemný 
čas na horách.  
 
Moderátor akcie Andrej Bičan nič nezostal dlžný svojej povesti a zabával čo sily stačili. Za tri dni 
sa na Hrebienku zabávalo spolu s ním viac ako 24 tisíc ľudí, čím sa podarilo pokoriť aj 
minuloročný rekord.  
 

 
 
 
Do Tatier trafili aj muzikáloví PAT a MAT s rozprávkovými kamarátmi, aj deťom dobre známi 
televízni Maškrtníčkovia. Veľký úspech malo vystúpenie zábavných Funny Felows s divadlom 
"Horííí!" a hudobným koncertom. Aj počas piateho ročníka festivalu už tradične získalo každé 
dieťa, ktoré si prinieslo plyšového medvedíka pekné i chutné darčeky.  
 
Hrebienok prekonal svoj vlastný minuloročný rekord v návštevnosti a organizátori 
Medvedích dní potvrdzujú, že sa určite bude na čo tešiť aj opäť o rok. 
 
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, 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 vlastní hotely a prenajíma hotely 
Kosodrevina, 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. 


