Narty w Szpindlu w piątek
Szpindlerowy Młyn - 8 grudnia 2021 - Najsłynniejszy ośrodek narciarski
w Czechach rozpoczyna jazdę na nartach w piątek 10 grudnia. Doskonałe
warunki naśnieżania umożliwiły narciarzom w Szpindlerowym Młynie
przygotowanie porządnego pakietu stoków na początek sezonu.
W Szpindlu zaczął padać śnieg w ostatnim tygodniu listopada. Zamiar
złapania zaplanowanego na Špindl Ski Open tradycyjnie w drugi
weekend grudnia został w ten sposób zrealizowany co do joty. „Od
dawna nie mieliśmy takich warunków na początku sezonu. Wierzymy, że
pogoda się utrzyma i będziemy mogli zadowolić narciarzy na początku
sezonu niezłą porcją otwartych stoków w Svatý Petr, Horní Mísečky,
Medvědín, a jeśli wszystko pójdzie dobrze, chcielibyśmy, aby ta
legendarna Trasa Stoh dostępna dla koneserów. Całą energię
poświęcamy przygotowaniu wysokiej jakości ośrodka narciarskiego i
wierzymy, że dzięki temu sezon będzie doskonały” – powiedział Adam
Svačina, kierownik sprzedaży i marketingu ośrodka narciarskiego
Szpindlerowy Młyn. Oprócz wyciągów i stoków na narciarzy czeka
restauracja, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego oraz szkółka narciarska
Skol Max dostępna od pierwszego dnia sezonu narciarskiego 2021/22.
Funkcjonowanie terenu narciarskiego będzie zgodne z warunkami i
przepisami prewencyjnymi wydanymi przez rząd Republiki Czeskiej.
„Podstawą jest to, że na kolejki linowe i wyciągi mogą wsiadać tylko
narciarze, którzy wykażą się ważnym certyfikatem ON (szczepienie,
pokonanie choroby). Kontrola dokumentów odbędzie się przy zakupie
online lub. nawet bezpośrednio przy kasie. Warunek ten nie dotyczy
dzieci poniżej 12 roku życia, a także juniorów w wieku 12-18 lat, którzy
mogą udowodnić negatywny wynik testu na COVID-19. Opinia publiczna
znajdzie szczegółowe informacje o środkach obowiązujących w ośrodku

narciarskim oraz aktualną listę tras gotowych do otwarcia na stronie
skiareal.cz ”- dodał Svačina.
Przedsprzedaż skipassów na sezon narciarski 2021/22 ruszyła 23
listopada online na gopass.travel. System przedsprzedaży skipassów
przypomina bilety lotnicze - dzięki elastycznym cenom obowiązuje
zasada: im szybciej kupisz, tym taniej jeździsz na nartach. Ceny
karnetów narciarskich na poszczególne dni zależą od zapotrzebowania,
pogody i innych danych. Najwyższe ceny karnetów narciarskich będą w
kasie kamiennej. Istnieje również sezonowy karnet narciarski PREMIUM
Sprytna Sezonówka. Jej właściciele mogą bez końca jeździć na nartach w
10 ośrodkach w 4 krajach Europy - oprócz Szpindla i Ještědu, w
słowackich ośrodkach Jasna i Wysokie Tatry, w Szczyrku w Polsce czy w
austriackich ośrodkach Lodowiec Mölltal, Ankogel i Muttereralm
Innsbruck.
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Firma Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) to czołowy podmiot turystyczny w Europie Środkowo-Wschodniej, który posiada
lub wynajmuje i prowadzi atrakcyjne ośrodki górskie, parki rozrywki, ośrodki golfowe, restauracje, usługi sportowe, sklepy i
hotele. W Tatrach Niskich na Słowacji TMR jest właścicielem i operatorem ośrodka Jasná Niskie Tatry oraz hoteli Grand
Jasná, Hotel Tři Studničky, Chalets Jasná Collection, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta i Hotel Rotunda. TMR jest również
właścicielem Aquaparku Tatralandia. Jest to największy słowacki park wodny czynny przez cały rok, który oprócz rozrywki
wodnej oferuje również Tropical Paradise – specjalną tropikalną halę z wodą morską, a także rozrywkę w Fun Parku oraz
zakwaterowanie w bungalowach i apartamentach Holiday Village Tatralandia. W Tatrach Wysokich TMR jest właścicielem i
operatorem ośrodka Wysokie Tatry z górskimi miejscowościami Tatrzańska Łomnica, Stary Smokowiec i Szczyrbskie Jezioro.
W słowackich Tatrach Wysokich TMR posiada również hotele Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý
Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso i Noc na

Łomnicki Szczyt. W Austrii Grupa jest właścicielem i operatorem ośrodka Mölltal Glacier Alpine Resort oraz siostrzanego
ośrodka Ankogel Mallnitz. W Czechach posiada również pośrednio mniejszościowy pakiet udziałów w spółce Melida, a.s.,
która wynajmuje i prowadzi centrum Szpindlerowy Młyn. TMR wynajmuje również i zarządza czeskim ośrodkiem
narciarskim Ještěd, Golf & Ski Resort Ostravice oraz dzierżawi Kaskáda Golf Rezort Brno, gdzie zajmuje się obsługą hotelu,
restauracji i centrum kongresowego. W Polsce TMR jest właścicielem i operatorem Szczyrk Mountain Resort oraz Legend Śląskiego Wesołego Miasteczko. W ramach projektów nieruchomościowych Grupa koncentruje się głównie na rozwoju,
budowie i sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych oraz wynajmie hoteli w działach TMR. Do końca roku obrotowego 2019
ok. 400 mln euro. Akcje TMR notowane są na trzech europejskich giełdach w Bratysławie, Pradze i Warszawie.

