Tatry mountain resorts, a.s.

Karibik pod Tatrami
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (9. júl 2012) – Počasie už od uplynulého víkendu v Tatrách
nebude problémom. Stabilná teplota okolo 30 stupňov °C, opaľovanie aj pod strechou
a k tomu bonus v podobe tropických paliem a karibskej kuchyne. Najväčší liptovský
aquapark otvoril novú krytú halu pod názvom Tropical Paradise. Celková investícia
spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. do novej haly predstavuje 5,2 milióna eur.
Počasie je jedným zo zásadných faktorov, ktoré ovplyvňujú návštevnosť zariadení cestovného ruchu.
Minulý rok navštívilo Tatralandiu 634 597 ľudí. Nová tropická hala Tropical Paradise v podobe
morskej mušle má prispieť k atraktívnosti rezortu najmä dosiahnutím väčšej nezávislosti
aquaparku voči vplyvom počasia.
Celkové dokončenie tatranskej prelomovej investície je plánované do začiatku zimnej sezóny. Nová
hala bude mať kapacitu až 750 ľudí a bude až o 400 m2 väčšia ako bežné futbalové ihrisko.
Návštevníci Liptova si však už teraz môžu, vďaka ukončeniu prvej fázy výstavby Tropical Paradise,
vychutnávať oddych pod palmami, príjemnú tropickú klímu aj štekliť svoje chuťové poháriky
jedlami karibskej kuchyne.

„Našim zámerom je priniesť aj do týchto zemepisných šírok kúsok prímorského sveta a ponúknuť
tento zážitok našim klientom počas celého roka. Celoročná prevádzka nových priestorov zabezpečí
istotu počasia nielen počas celej letnej sezóny, ktorá vytvára podstatnú časť tržieb aj návštevnosti
Tatralandie“, povedal Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva TMR.
Okrem tropickej flóry je z pohľadu našinca veľmi atraktívna aj strecha tejto haly. Ako strešný plášť je
použitá špeciálna fólia, ktorá zaručuje úplnú priehľadnosť. Takáto strešná fólia bola využitá
napríklad na olympijskom štadióne v Pekingu a v našich zemepisných šírkach ju nájdete len v Liptove.
Priehľadnosť však nie je jediným špecifikom. Pozoruhodný je fakt, že fólia prepúšťa slnečné
žiarenie, a teda pri ležaní na ležadle pod tropickou palmou sa dá aj príjemne opáliť.

Za tropickou klímou a flórou už netreba cestovať tisíce kilometrov. Svoj domov na Liptove našli
kokosovníky, dáždnikové palmy a banánovníky. V zime k nim pribudnú aj pestrofarebné morské
rybičky a koraly, na život ktorých sa budú môcť pozrieť návštevníci, ktorí sa ponoria do
šnorchlovacieho bazéna. Do zimnej sezóny v Tropical Paradise pribudnú 4 moderné bazény
s krištáľovou vodou a relaxačnú a zábavnú zónu bude deliť obrovská pirátska loď s množstvom
ďalších atrakcií.
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.

