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Medzinárodné cyklistické preteky aj v Tatralandii 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  (1. jún 2012) – V poradí 56. ročník cyklistických pretekov Okolo 
Slovenska sa začne v utorok 5. júna v Liptovskom Mikuláši a vyvrcholí v sobotu 9. júna na 
vodnom diele v Gabčíkove. Organizátori tentoraz naplánovali 5 etáp, na jazdcov čaká 863,6 km. 
Ako svoje centrum si po druhý krát vybrali Tatralandiu. 

Liptovskomikulášska Tatralandia sa stane na niekoľko dní centrom cyklistiky. Medzinárodné cyklistické 
preteky Okolo Slovenska si ako svoju základňu už druhý krát po sebe vybrali Tatralandiu s ubytovaním 
v Holiday Village Tatralandia a relaxáciou v termálnych bazénoch. Dva voľné štarty v utorok a v stredu sú 
naplánované z Tatralandie. Asi tou najzaujímavejšou etapou celých pretekov bude druhá etapa s trasou Lipovský 
Mikuláš, s voľným štartom v Tatralandii a cieľom na Čiernom Váhu. Cyklisti vyštartujú z Liptova, prejdú do 
Vysokých Tatier a potom sa opäť vrátia späť na Liptov k najvyššie položenej prečerpávacej vodnej elektrárni na 
Slovensku, na Čierny Váh. 

 

O tom, že cyklistika to nie sú len Peter Sagan a bratia Velitsovci, štartujúci v Pro tímoch, skúsia v najbližších 
dňoch presvedčiť mnohí špičkoví cyklisti z viacerých krajín. Chýbať síce bude obhajca prvenstva Nikita 
Novikov z tímu Itera-Kaťuša, ale fanúšikovia cyklistiky sa podľa predbežných prihlášok môžu tešiť na víťaza 
dvoch etáp na Giro d´Italia či najlepšieho na Amstel Gold Race 2007 Stefana Schumachera z Nemecka. 

  

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.  


