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Škôlkari si v Jasnej rozbalia svoj vianočný darček  

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (19. december 2011) – Malí škôlkari z Ondrašovej si rozbalia 
svoj darček od strediska Jasná Nízke Tatry už v stredu 21.12.2011. Deti sa za asistencie 
profesionálnych inštruktorov naučia základy lyžovania aj sa dobre zabavia na snehu 
a to všetko dostanú od lyžiarskej školy TATRY MOTION ako predvianočný darček. 

Za niekoľko dní tu máme Vianočné sviatky a práve pri tejto príležitosti vznikla v Jasnej myšlienka 
pripraviť vianočné prekvapenie pre detičky a zábavnou formou ich naučiť základy lyžovania. 
To šťastie, že si svoj zimný darček otvoria už pred Vianocami, dostali škôlkari z Ondrašovej, 
mestskej časti Liptovského Mikuláša. 

Profesionálna škola TATRY MOTION v minulej zimnej sezóne naučila lyžovať len v Jasnej viac 
ako 3000 detí. Výučba tu beží veľmi atraktívnym spôsobom. Detského návštevníka poteší už pohľad 
na Maxiland na Bielej Púti, tento najväčší detský zimný areál na Slovensku na ploche viac ako 6 000 
m2 s pohodlným pásovým vlekom je ideálnym miestom pre prvé skúsenosti s lyžami, či snowboardom. 
V Maxilande deti čaká animačný program Karkulka s vlkom na lyžiach a zabaví ich aj tzv. Maxiland 
dance. Rodičia môžu svoje ratolesti zveriť do rúk skúsených učiteľov lyžovania a sami si užívať jazdu 
na svahoch, alebo v komplexnom centre služieb na Bielej Púti navštíviť športový obchod, požičovňu 
lyží, infocentrum, posedieť si v Apreski bare, alebo sledovať svoje dieťa z terasy Happy END. Keď už 
sú malí lyžiari dostatočne zdatní, tak im stredisko ponúka takmer 12 km modrých, ľahkých technicky 
zasnežovaných trás. 

 

 

 

 

 

Svoje predvianočne prekvapenie si rozbalí v Jasnej až 23 detí v predškolskom veku a už teraz sa 
na svoju lyžiarsku premiéru veľmi tešia... 

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.  


