Tatry mountain resorts, a.s.

Medvede ovládnu Hrebienok
TATRANSKÁ LOMNICA (27. júl 2011) – Tatry mountain resorts, a.s. prinesie
netradičný festival medveďov so známym názvom na Hrebienku už 5.-7.8.2011.
Medvedie dni 2011 prinesú novinky. Štvrtý ročník začne už v piatok a bude pokračovať
celý víkend. Prvý deň bude akousi poctou slovenskej kinematografii aj s koncertom
Mariána Vargu. Program obohatia počas víkendu aj hviezdy zo známej relácie Partička.
Organizátori sľubujú aj horúce prekvapenie...

Posledné tri ročníky Medvedích dní prilákali do Tatier viac ako 40 tisíc ľudí, hlavne rodín
s deťmi, pre ktoré bol festival vytvorený. Asi najväčšiu koncentráciu medveďov na jednom
mieste sa darí organizátorom dosahovať aj vďaka tomu, že každé dieťa s medvedíkom čaká
na Hrebienku darček. Ale nielen preto. Atraktívny program plný zábavy a spoznávania
prírody je tým, prečo sa deti na Hrebienok spolu s rodičmi radi vracajú.
Na Hrebienku tento ročník pribudne najväčšia drevená socha medveďa, ktorej krst sa
očakáva v prvý deň festivalu. Krstných rodičov maca Kuba organizátori zatiaľ taja. Prezradili
toľko, že jeho váha je takmer 400 kg, meria úctyhodných 220 cm a je z lipového dreva.
Jeho tvorca sa pri jeho výrobe doteraz zapotil už viac ako 100 hodín a to ešte stále
neskončil...
Svoju účasť prisľúbili aj herci z legendárnych filmov Orlie pierko a Medená veža.
V piatok o 16:30 je pripravený „Koncert pre Pirina“, ktorý bude poctou slovenskej
kinematografii. Na Hrebienku, na zrekonštruovanom 100 ročnom harmóniu, zahrá najprv
talentovaný Peter Duchnický a po ňom svoje umenie predvedie špičkový hudobník
a skladateľ Marián Varga, ktorý má pripravené aj piesne zo spomenutých filmov.
Štvrtý ročník prinesie aj nové divadelné vystúpenia aj osvedčený medvedí program. Asi
najväčšou atrakciou bude počas víkendových dní vystúpenie divadla TEATRO TATRO,
kde hrajú aj známe hviezdy z televíznej relácie Partička.

Každé dieťa, ktoré si prinesie medvedíka dostane darček a pripravené sú aj zľavy na prevoz
pozemnou lanovkou až do 50%. Na Hrebienok rodiny s deťmi pohodlne vyvezie pozemná
lanovka zo Starého Smokovca, tá istá lanovka, ktorou sa viezla aj britská panovníčka
Alžbeta II. Cesta na Hrebienok sa dá samozrejme absolvovať aj po vlastných, len sa netreba
zľaknúť voľne sa pohybujúcich „mrmlošov“.
Na Hrebienku sa budú môcť malí „medvedíci“ beztrestne pohrabať v kontajnery, kde ich
čakajú maškrty, budú si môcť otlačiť medvediu labu, či vliezť do medvedieho brloha.
Popritom sa naučia veľa o živote našej najväčšej šelmy a o prírode v Tatrách aj formou
originálnych divadelných vystúpení.

Na deti sa opäť teší aj moderátor Andrej Bičan, už tradičný moderátor tohto netradičného
medvedieho festivalu.
Prvý augustový piatok a potom celý víkend ovládnu medvede. Tie sa rozhodli organizátori
spočítať a dosiahnuť medvedí rekord.
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 Grand Jasná, Tri studničky a Ski Záhradky, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje
strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Liptovská Teplička a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica,
Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. Do týchto dní investovala spoločnosť Tatry mountain resorts do
uvedených stredísk vyše 70 mil. Eur a ďalších 65 miliónov má prispieť k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v
najbližších rokoch. Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia, najväčší Slovenský termálny aquapark, ktorý ponúka
okrem vodnej zábavy aj zábavu v štýle Divokého západu vo Western City, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch
Holiday Village Tatralandia.

