Tatry mountain resorts, a.s.

So slovenskými celebritami to ide dole vodou
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (17. jún 2012) – Už nielen počasie pripomína leto, konečne
bola oficiálne otvorená už aj letná sezóna v najväčšom slovenskom zábavnom
aquaparku Tatralandia. Liptovský aquapark privítal uplynulý víkend tisíce
návštevníkov. Nechýbali ani hviezdy show businessu zo Slovenska, Čiech a z Poľska,
ktoré si to rozdali v tzv. Water Battle.
Atrakcie a zážitky vo vode i mimo nej. Tobogany všetkých druhov, bazény s termálnou i
čírou vodou a výhľadom na tatranské štíty. Relax, zábava, dobrodružstvo, všetko na
jednom mieste. Kde? V liptovskej Tatralandii. O tom aké je najväčší slovenský aquapark
dobrodružstvo sa presvedčili v sobotu 16.6.2012 celebritní hostia z Čiech, Poľska a aj domáce
slovenské celebrity. Pre návštevníkov najväčšieho zábavného aquaparku bola pripravená
poriadna dávka dobrodružstva na 30 toboganoch, zahriať aj schladiť sa dalo v 14
bazénoch, naviac sa dalo vyblázniť aj na množstve iných atrakcií a dokonalo zrelaxovať
keltskom saunovom svete. Liptovský aquapark vstupuje do svojej 9tej letnej sezóny a za
toto obdobie sa zaradil k najžiadanejším atrakciám Liptova nielen v lete.
V roku 2011 navštívilo Tatralandiu viac ako 634 tis. návštevníkov a letná sezóna býva
z pohľadu návštevnosti vždy tá najvýznamnejšia. Najväčší podiel návštevníkov tvoria
v Tatralandii Slováci, Poliaci a Česi a aj preto si to rozdali v národnom Water Battle. Za
Slovensko bojovala herečka s neprestajným úsmevom na perách Zuzka Haasová,
moderátorku Adrianu Kmotríkovú na toboganoch výborne zastúpili jej deti, ale v streľbe
lukom excelovala, športového ducha nezaprel horal Jozef Kubáni a Kanaďan vo farbách
Slovenska, manžel Anety Sedlmair-Pariškovej zastúpil v battle svoju opäť tehotnú lásku.

A o tom, že to s nimi išlo dolu vodou viac ako dobre hovorili aj rýchlostné rekordy na
toboganoch - na atraktívnej U-rampe, aj na zábavnom tobogane Banana Fun.
Slovenský a Český tím nakoniec spoločne obsadili prvé miesto a v duchu olympijského hesla
„Nie je nutné zvíťaziť, ale zúčastniť sa“, si na prvé miesto siahli všetci účastníci battle.

Letná sezóna v Tatralandii už odštartovala, ale na najväčšiu novinku si jej návštevníci
počkajú do prázdnin. Bude ňou „Tropická mušľa“. Tropickú klímu si vďaka nej pod
Tatrami bude možné užívať v akomkoľvek počasí. Aj preto, aby už dovolenkárom neurobilo
škrt cez rozpočet počasie sa v Tatralandii rozširuje zóna pod strechou. Hala väčšia ako
futbalové ihrisko v atraktívnom tvare mušle bude tým miestom, kde si návštevníci užijú
takmer originálnu tropickú klímu. Tropical Paradise prinesie do našich zemepisných šírok
kúsok prímorského sveta a ponúkne tak exotický zážitok počas celého roka. V júli bude
sprístupnená prvá časť tropického raja, druhá poteší návštevníkov Liptova opäť v zime.
Prázdninujúci sa vyhrejú vďaka tropickej klíme okolo 30 stupňov a oddýchnuť si budú
môcť pod pravými exotickými palmami, ktoré siahajú až do výšky 10 metrov.
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.

