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V Jasnej sa pôjde do bikín 

JASNÁ (9. marec 2015) – Lyžiari v Jasnej budú zhadzovať svoje vrstvy a to doslova. 

Modelky, missky, moderátorky, všetky bikinychtivé maniačky, ale najmä lyžiari sa 

môžu tešiť na 4. ročník uletenej jarnej lyžovačky. 14. marca o 13. hodine je pod 

Chopkom zahájený hromadný masový zjazd v bikinách za účasti mediálne známych 

tvárí. Svoje repete si v Jasnej pripomenie česká modelka Agáta Hanychová, na zjazd sa 

postaví úradujúca miss Českej republiky Gábina Franková, miss ČR 2013 Monika 

Leová a česká vicemiss Tereza Budková. Do Jasnej zavítajú sestry Nízlové, ktoré ako 

duo Twiins odpália nočnú party v klube Happy End. Veľkorysé počasie možno do 

plaviek vyzlečie aj ostrieľaného a vždy dobre naladeného Andreja Bičana.   

Prví odvážlivci na štarte v plavkách, môžu vyhrať zaujímavé ceny. Ich odvaha bude 

odmenená vstupenkou na večernú Bikini Night Party v hudobnom klube Happy End. 

Organizátori veria, že nielen počasie bude rozpaľovať návštevníkov dobrou náladou, ale aj 

tanečná show Miquela A. Quezada, skvelého brazílskeho učiteľa salsy. Lyžiarske stredisko 

Jasná vkročí od skorého rána do víru tanca, spevu a dobrej hudby. Denný program odštartuje 

už o 9. hodine priamo z ratraku vtipný Andrej Bičan. Lyžiari a snowboardisti majú možnosť 

prejaviť svoje športové schopnosti na svahu, ale aj zbaviť sa navrstveného oblečenia a objaviť 

v sebe tanečníka salsy. Za mixážnym pultom na svahu to roztočí DJ Pablik a najnovšie trendy 

v obliekaní predstavia krásne tanečnice na Bikini Fashion Show. Počas dňa sa môžu malí 

drobci spolu s animátormi vyšantiť na sánkarskej dráhe. Horúco nebude iba cez deň, takže 

plavky sa zídu aj večer. Hudobná nádielka tých najlepších mixov začína warm up-om o 21. 

hod., pokračuje koncertom Twiins a projekt Mafia Corner priblíži niečo z electro, house, 

dance a dupstepu. Polnoc bude patriť rappu a umelcovi Separovi, po ňom sa s klubovou 

tanečnou scénou predstaví DJ HB flow. Po lyžovačke plavky nepôjdu vôbec bokom. Využitie 

sa nájde v termálnych vodách liptovských aquaparkov Tatralandia a Gino Paradise Bešeňová. 

Relax v saunových svetoch, či celodenné kúpanie len za 11 eur je pre každého, kto predloží 

skipass zo strediska v Jasnej.  Platnosť akciovej ponuky aquaparkov je od 9.3. – 2.4.2015. 

Podrobne k programu Bikini Skiing aj na www.jasna.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 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 vlastní 19% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si 

prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní stredisko Szczyrk. TMR tiež vlastní 

a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2014 sa preinvestovalo 

do rozvoja a modernizácie stredísk TMR takmer 200 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, 

Prahe a vo Varšave. 

http://www.jasna.sk/

