Tatry mountain resorts, a.s

Na Chopku bude zraz dračích pátračov, v Tatralandii vrcholí leto tropickou party
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (10. august 2016) – Záverečné dobrodružné putovanie tohto
leta večernými lanovkami na Chopok pod názvom Dračie Noci, sa bude niesť v znamení
dračích pátračov. V sobotu 13. augusta sa za legendárnym drakom Demiánom vyberú
nielen tí najmenší, aby si užili tajomné dobrodružstvá a popasovali sa so zábavnými
úlohami, ktoré na nich čakajú v Rotunde vo výške 2 004 m n.m. Leto v najväčšom
Aquaparku Tatralandia vrcholí počas víkendu nefalšovanou Tropical Party zábavou,
bohatým animačným programom, penovou party, koncertom popového speváka Maria
Bischina a pozitívnu energiu rytmického swingu bude po areáli rozdávať priamo
z hudobného auta kapela Funny Fellows.
V sobotu večer opäť ožije liptovská povesť o drakovi Demiánovi – strážcovi Demänovskej
doliny. Za tajomstvami druhého najvyššieho kopca Nízkych Tatier sa vyberú pred zotmením
o 17:30 a o 19:00 hod. lanovky zo severnej a južnej strany Chopku. Na rodiny s deťmi čaká v
Rotunde pútavý sprievodný program ďalšej Dračej noci na tému pátranie po dračích
pokladoch. Pre deti sú pripravené zábavné disciplíny ako jazda na drevenom dračom kolotoči
a čaromágia kúzelníka Talostana, ktorý celú rodinu prevedie tajomným svetom kúziel.
Detičky si užijú testovanie detektíva Orieška, expedíciu bludiskom tajomnej veže, pátranie po
pokladoch Indianu Jonesa, cestu troch pátračov dračím údolím, fotopoint s horskou
panorámou dračej doliny, svetový zraz dračích patračov, či dračie maškrty. O ich kreativitu sa
postará tvorivá dračia dielňa. Na terase vyhliadkovej Rotundy sa malí pátrači stretnú
s nadrozmerným trojhlavým drakom Demiánom chrliacim oheň a dym. Pozrite si VIDEO
z prvej dračej noci na Chopku TU. Bližšie na www.jasna.sk
Leto je v plnom prúde aj v liptovskom Aquaparku Tatralandia, kde počas nadchádzajúceho
víkendu vyvrcholí zábava poriadnou tropickou party. Publikum v bazénoch, ale aj v amfiteátri
roztancuje rumunský popový spevák Mario Bischin, ktorý svojimi hitmi Macarena, Loca
a Leila pobláznil už celú Európu. Živá hudba zaznie zo špeciálneho otvoreného hudobného
auta, ktoré po areáli vozí swingových kapelníkov z Funny Fallows. Hudobníci sa postarajú
o humornú a podnetnú zábavu v štýle old time music, ktorá vyčarí na tvári radosť a úsmev.
Tropical party má pokračovanie aj v nedeľu a to obľúbenou penovou party v bazéne plnom
peny, súťažami o hodnotné ceny a návštevníkom Tatralandie sa predstaví aj poľský DJ Max
Kolankov. Podrobnejšie k programu aj na www.tatralandia.sk
__________________________________________________________________________________
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 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 a Hotel FIS Štrbské Pleso.
TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike.
V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (SON) 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 2015 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR takmer 206 mil. EUR. Akcie TMR
sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

