Tatry mountain resorts, a.s.

Narodeninová megapárty Tatralandie
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (4. júl 2013) – Desiate narodeniny oslávi Tatralandia vo
veľkom štýle. V sobotu 6. júla 2013 nebude chýbať tanečná šou s Old School
Brothers, koncert Peter Bič Project, animácie v štýle Latino Fiesta, penovej party či
pomádovej šou. Nedeľa pokračuje Mini Fiestou, športovým turnajom, tombolou
a krájaním torty.
Počas narodeninového víkendu je o zábavu postarané v 14 bazénoch a na 28 toboganoch. Kto
by sa nechcel zapojiť k rekordnému narodeninovému Aquagymu, zúčastniť sa finále Miss
Tatralandie alebo si len tak leňošiť na ležadle pri vode? Nepriaznivého počasia sa obávať
netreba. V tropickej hale Tropical Paradise s piatimi novými bazénmi je ideálne počasie
v každom ročnom období. Podrobne o programe na http://www.tatralandia.sk/novinky-aeventy/kalendar-eventov/birthday-latino-fiesta/
Liptovská oslávenkyňa prešla podľa brand managera Michala Beňa búrlivým vývojom.
„Počas desiatich rokov z Tatralandie vyrástol moderný akvapark, ktorý zaznamenal najväčší
progres práve za posledné dva roky pod vedením Tatry mountain resorts, a.s. Z akvaparku
vznikol príťažlivý dovolenkový rezort, ktorý nemá na Slovensku konkurenciu a významne
prispel k cestovnému ruchu na Liptove. S unikátnym projektom Tropical Paradise teraz
Tatralandia dokonca dokáže pre svojich návštevníkov garantovať letné počasie a prímorskú
atmosféru počas celého roka. Ubytovacie zariadenie Holiday Village Tatralandia s
množstvom vodných atrakcií v samotnom akvaparku, či doplnkové služby ako výlety
vrtuľníkom v symbióze s prekrásnymi vrchmi Nízkych Tatier, sú ideálnym zážitkom, na ktorý
naši klienti reagujú pozitívne a pravidelne sa nám vracajú,“ doplnil Beňo.
V najbližších dňoch pribudne vo FUN Parku Tatralandie nová atrakcia s názvom Gold
Splash. 8,5 metra vysoká banská veža je určená pre „suchú“ zábavu. Návštevníci sa
v banských vozíkoch vytiahnu na vrchol veže, z ktorej sa spustia dole. Na konci trate ich
vozík
katapultuje
priamo
do
blízkeho
jazierka.
Viac
o atrakcii
na
http://www.tatralandia.sk/atrakcie-a-aktivity/funpark/

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo
prostredníctvom dcérskych spoločností 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 a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko Štrbské Pleso a od zimnej
sezóny 2012/2013 si prenajíma v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské stredisko Špindlerov Mlyn v ČR. TMR je zároveň
vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu vo Fun
Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.
TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2012 sa preinvestovalo
do uvedených stredísk vyše 144 mil. €, tieto investície prispievajú k zvýšeniu štandardu a návštevnosti Tatier. Akcie TMR sú od roku 2012
obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

