Tatry mountain resorts, a.s.

Najlepšie atrakcie Tatier je možné využívať v jednom balíku vďaka
atraktívnemu SLOVAKIA AQUA FUN PAS-u
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (17. máj 2011) – najnavštevovanejšie atrakcie Vysokých
Tatier a Liptova budú v lete až o 44% lacnejšie. Návštevníci týchto turisticky
najobľúbenejších regiónov ich môžu využiť vďaka tzv. SLOVAKIA AQUA FUN PAS-u.
Ten v sebe kombinuje vstupy do aquaparkov aj na tatranské lanovky.
K najnavštevovanejším atrakciám Slovenska už niekoľko rokov patria termálne aquaparky a Tatry.
Ročne ich, podľa štatistík, navštívi takmer dva a pol milióna návštevníkov a väčšina z nich prichádza
za týmito atrakciami práve v letných mesiacoch, najmä počas školských prázdnin.
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. sa po dobrých skúsenostiach so zimným produktom
SLOVAKIA SUPER SKIPAS, ktorý ponúkal lyžovačku až v piatich Slovenských strediskách,
a úspechu pobytových balíkov, hľadal s partnermi v regióne podobne zaujímavý produkt aj na letnú
sezónu. Podarilo sa spolu s AquaCity Poprad, s.r.o. vytvoriť letný kombinovaný produkt, ktorý
poteší predovšetkým rodiny s deťmi, produkt ktorý ponúka dokonalé spojenie hôr a vodnej zábavy.
Pri deťoch je niekedy ťažké naplánovať tú najvhodnejšiu aktivitu. Budú sa chcieť počas dovolenky
každý deň kúpať, alebo budú chcieť spoznávať krásy našich hôr a putovať po náučných chodníkoch?
Keď sa k tomu pridá nevyspytateľnosť počasia, dilema je na svete.

Aj preto vznikol produkt SLOVAKIA AQUA FUN PAS, jediný kombinovaný lístok, ktorý k ničomu
nezaväzuje a ponúka alternatívu. Vďaka tomuto pasu sa môžu návštevníci, dovolenkári vyšantiť na
tobogánoch v TATRALANDII, zažiť pravú westernovú show vo WESTERN CITY, relaxovať v
bazénoch s priezračnou vodou v AQUACITY Poprad, či užiť si jedinečnú 3D laser show. Ak im

učarovala príroda, alebo turistika, môžu stráviť deň v Tatrách. S tým istým SLOVAKIA AQUA FUN
PAS-om sa môžete vyviesť lanovkou na SKALNATÉ PLESO, ktoré láka atraktívnym detským
náučno-zábavným parkom Tatranská divočina, ako aj eko-mini parkom Svištia krajinka, detským
ihriskom priamo pod vrcholom Lomnického štítu. Tí zdatnejší môžu zdolávať všetky turistické
chodníky vo Vysokých Tatrách aj v Nízkych Tatrách, v Jasnej. Jednoducho, návštevník si môže
poskladať pobyt presne podľa predstáv, nálady, počasia a popritom ušetrí až do 44%.
Až 5 Slovenských stredísk, 2200 m tobogánových a šmýkacích dráh, lanovky vo Vysokých aj
Nízkych Tatrách, spolu 500 atrakcií, ale len jedna cena. Klient zaplatí raz a na ďalších atrakciách
si už len čerpá ďalšie vstupy. Na výber má 6-dňový SLOVAKIA AQUA FUN PAS, alebo aj kratší
na 4, či len 2 dni. Nositeľom zľavy je karta zliav Liptov Region Card a PARK SNOW Card, ktoré
návštevníci Liptova a Tatier môžu získať na svojom ubytovacom zariadení. Karty, vďaka ďalším
zmluvným partnerom, ponúkajú aj množstvo iných zliav, ktoré robia pobyty v našich horách ešte
atraktívnejšími. Zoznam ubytovateľov, ktorí ponúkajú pobyty s kartami zliav, nájdu dovolenkári na
webstránkach aquaparkov a horských stredísk (www.tatralandia.sk, www.aquacity.sk , www.vt.sk
a www.jasna.sk ). V najbližších dňoch sa pripravuje spustenie webstránky www.aquafunpas.sk, kde
bude rovnako možné získať všetky dôležité informácie ohľadom výhod produktu.
Po úspechu pobytových balíkov so skipasmi v zime sa predpokladá, že aj letné pobytové balíky, budú
pokračovať v nastavenom trende spolupráce podnikateľov v regiónoch.
Aj v Tatrách sa dá počas leta okúpať...
SLOVAKIA AQUA FUN PAS - platí v termíne 11.6.-18.9.2011
AQUAPARK TATRALANDIA: celodenný vstup Aqua Gold Packet
AQUACITY Poprad - celodenný vstup Blue Diamond Packet
VYSOKÉ TATRY - lanovka Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso – Lomnické Sedlo
+ extra BONUS - ZDARMA lístok na jazdu lanovkou v stredisku Jasná Nízke Tatry, kde hlavne
detských návštevníkov čaká okrem turistiky aj atraktívny náučný chodník Karkulka a vstup do
Western City–miesta, kde ožíva Divoký západ (čerpanie od 24.6.-3.9.2011)
Čerpanie vstupov nie je obmedzené na za sebou nasledujúce dni. SLOVAKIA AQUA FUN PAS platí 7
dní od zakúpenia.

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.

