
                                                                  Tatry mountain resorts, a.s. 

Od Tatier k Dunaju s elánom aj bez Elánu  

TATRANSKÁ LOMNICA, DEMÄNOVSKÁ DOLINA (3. január 2012) – Live koncerty 
spoja 6.1.2012 telemostom Vysoké a Nízke Tatry s hlavným mestom. Lyžiarske strediská 
vsadili okrem dobrej snehovej nádielky a upravených svahov aj na atraktívny program. 
Hviezdne obsadené trojkráľové koncerty pod holým nebom budú prebiehať súčasne 
v Tatranskej Lomnici aj v Jasnej, ako i v Bratislave. Lyžiarov aj nelyžiarov budú od 
Tatier k Dunaju zabávať kapely Fragile, Desmod, Gladiátor, ale aj Katka Knechtová, 
Čarovné ostrohy či Nebeská muzika. 

Vyvrcholením tohtoročnej vianočnej a novoročnej sezóny bude jedinečný projekt trojkráľových 
open air koncertov, ktoré spoja Vysoké a Nízke Tatry s Bratislavou v živom telemoste.  

Tatranská Lomnica sa zmení na tzv. Vocal stage. Stredisko Jasná sa premení na jedno veľké folklórne 
pódium, kde bude zaujímavý program plný ľudových piesní, tanečného umenia a zvučných 
folklórnych súborov. Zima v Tatrách môže mať veľa tvárí, tá trojkráľová ukáže nielen upravené 
zjazdovky, atraktívne lanovky, ale aj kultúrny program, ktorý vyvrcholí až v Bratislave. 

V Tatranskej Lomnici sa na jednom pódiu od 14:15 do 20:20 hod. vystrieda mnoho skvelých spevákov 
a umelcov napr. Mukatado, G-Strinx, Robo Opatovský a band aj Katka Knechtová. 
V Jasnej lyžiarov po skončení prevádzky lanoviek od 15:30 hod. zabavia folklórne súbory Váh, 
Železiar, Nebeská muzika, Partia, Muzička, Čarovné ostrohy aj Marek Ťapák a tanečníci. 

Atraktívny program na svahoch doplní rockový program v Bratislave. Od popoludnia až do večera, od 
Tatier až k Dunaju, sa bude v piatok 6.januára baviť celé Slovensko aj vďaka živým vstupom 
televízie JOJ.  

 

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 a Chalets Záhradky De Luxe, 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 
vlastní hotely a prenajíma hotely Srdiečko, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spoločnosť navyše úzko spolupracuje s horským 
strediskom Štrbské Pleso. Ku koncu 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 v štýle Divokého západu vo Western 
City, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.  






