
Tatry mountain resorts, a.s. 

Tatry budú v Bratislave 

 
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (5. november 2012)  - Lyžiarska sezóna v Tatrách je za dverami. 
Zaujíma Vás čo si Tatry pre lyžiarov aj nelyžiarov na túto zimu pripravili? Využite možnosť 
„nájsť“ Tatry v Bratislave.... 
 
Tatry opäť po roku prídu do hlavného mesta, aby na tlačovej konferencii predstavili svoju atraktívnu 
ponuku aj všetky horúce novinky, ktoré pripravili na nadchádzajúcu zimnú sezónu. Získajte 
informácie o zime na Slovensku – novinky, ponuka, ceny, zaujímavosti... 
 
Po samotnej oficiálnej časti s tlačovou konferenciou je pripravený krátky atraktívny program 
v exteriéri - pri dočasnom kopci v River Parku. 
Bratislava sa stane na chvíľu prechodným domovom atraktívnej lanovky Funitel, len štrnástej svojho 
druhu na svete, ktorá ako jediná lanovka na Slovensku zvláda aj vietor o sile orkánu. K lanovke patrí 
aj sneh, takže bude aj tatranský sneh.  
 
Termín: 
13.11.2012 
 
Čas: 
10:30 tlačová konferencia o novinkách zimnej sezóny a malé občerstvenie 
11:00 netradičné otvorenie lyžiarskej sezóny s pravým snehom 
 
Kde: 
Bratislava 
Kempinski Hotel River Park – tlačová konferencia 
Parčík v River Parku – program na snehu 
 
R.S.V.P. 
do 12.11.2012 na sarafinova@tmr.sk  
 
 

 
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.  

 



Pozývame Vás na symbolické otvorenie lyžiarskej sezóny 2012/2013 v Bratislave. Tatry opäť po roku prídu do 
Bratislavy, aby na tlačovej konferencii predstavili svoju atraktívnu ponuku aj všetky horúce novinky, ktoré pripravili 
pre lyžiarov aj nelyžiarov na nadchádzajúcu zimnú sezónu.

Získajte informácie o zime na Slovensku – novinky, ponuka, prognóza počasia...

Pripravený je pravý tatranský sneh aj nová lanovka Funitel, ktorá ako jediná na Slovensku bude zvládať prevádzku 
aj pri sile vetra do 120 km/hod.. Prví lyžiari sa ňou prevezú už počas oficiálneho otvorenia sezóny 1. 12. 2012.

Dátum:
13. 11. 2012

Čas: 
10:30 tlačová konferencia o novinkách zimnej sezóny 
a malé občerstvenie
11:00 netradičné otvorenie lyžiarskej sezóny 
s pravým snehom

Kde:
KEMPINSKI HOTEL RIVER PARK
1. poschodie
Dvořákovo nábrežie 6, 811 02 Bratislava

R.S.V.P.
do 12. 11. 2012 
na sarafinova@tmr.sk

TATRY V BRATISLAVE

NA SYMBOLICKÉ OTVORENIE SEZÓNY 
V HLAVNOM MESTE VÁS POZÝVAJÚ:

Novinka Funitel


