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TRIO otvorí letnú sezónu v Tatralandii 

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (7. jún 2011) – prvý a najväčší slovenský zábavný aquapark prináša 
absolútnu novinku. Tobogan Trio – rodinný tobogán, v ktorom sa jazdí čelom k sebe. Krst 
toboganu prebehne v nedeľu 12.6.2011 symbolicky o tretej hodine popoludní a pokrstia ho tiež 
symbolicky, spoločne tri rodiny... 
 
Získanie Tatralandie je pre spoločnosť TMR významným krokom pri napĺňaní stratégie budovania 
celoročnej turistickej destinácie. Tatralandia má už 8 rokov a v každom ďalšom roku prinášala a prináša 
atraktívne novinky. Je najväčším aquaparkom na Slovensku a vôbec jedným z najväčších v strednej 
Európe. Tatralandia, však nie je len o bazénoch a tobogánoch, ale o širokej škále zábavných atrakcií pre 
celú rodinu. Zábavu aj ubytovanie si tu navyše návštevníci môžu vychutnať v krásnej scenérii hôr. 
 
Hlavnou novinkou tohtoročnej letnej sezóny je rodinný raftovací tobogan Trio, ktorý ako už názov 
naznačuje, ponúka trojnásobný zážitok z jazdy. Jazdu na 3-rafte čelom k sebe môžu malí aj veľkí zažiť 
v premiére už v sobotu (11.6.), kedy areál spúšťa všetky letné atrakcie a rovnako v tento deň začína aj 
predaj pobytových balíkov s atraktívnym SLOVAKIA AQUA FUN PAS-om.  Vďaka tomuto 
kombinovanému letnému produktu môžu návštevníci vyskúšať až 5 slovenských stredísk vrátane 
Tatralandie, 2200 m tobogánových a šmýkacích dráh, 26 bazénov, lanovky vo Vysokých aj Nízkych 
Tatrách, spolu 500 atrakcií, a to všetko v jednej extra výhodnej cene.   
 
Krst originálneho tobogánu Trio prebehne v nedeľu 12.6.2011. Na celý deň je pripravený skvelý 
animačný program, zábavné hry a súťaženie. Hosťom programu bude vtipný Andrej Bičan. 
Krst prebehne symbolicky, lebo Trio pokrstia o tretej hodine popoludní, tri rodiny. A krstiť sa bude 
opäť symbolicky – vodou z Tatralandie.  
V nedeľu po krste nového toboganu je pripravený aj špeciálny program vo Western City – vstup na 
programovú show bude len za symbolické jedno euro. 
 
V ponuke unikátnych tobogánov Tatralandie je aj raftovacia U-rampa, či raftovací lievikový tobogan 
Tornado - jediný svojho druhu vo Východnej Európe. Tatralandia toto leto sľubuje aj zvýšený komfort 
počas pobytu. Túto sezónu bude k dispozícii až 4 000 lehátok. Ešte väčšiu voľnosť počas pobytu v areáli 
prinesie aj  čipový systém. Tento pre návštevníkov znamená, že už sa nemusia otravovať nosením peňazí. 
Naopak, peniaze, či platobné karty si môžu odložiť, pri vchode do areálu dostane každý elektronický čip, 
na ktorý sa zaznamená konzumácia, či iné doplnkové nákupy. Platiť bude návštevník až pri odchode 
z aquaparku. S cieľom dosiahnuť ešte väčšie pohodlie pre milovníkov jazdy na toboganoch Tatralandia 
avizuje: „Nebaví vás čakať v rade na tobogan? Vďaka Express Pass prejdete 2 km dlhú jazdu na 
toboganoch ako prvý!“ 
 
Priamo pri aquaparku sa nachádza aj areál Western City, tieto prázdniny je vstup do westernového 
mestečka zadarmo. Mestečko návštevníkov privíta programovou šou v štýle divokého západu s množstvom 
hereckých a kaskadérskych výkonov. Nechýbajú štýlové reštaurácie, bary, typické westernové obchody. 
Návštevníci môžu využiť aj sprievodné atrakcie akými sú lukostreľba, hod tomahawkom, ryžovanie zlata, 
jazda na koni či elektrickom býkovi. Hlavným programovým lákadlom je prírodný amfiteáter pre 3000 
divákov, v ktorom sa denne odohráva niekoľko rôznych vystúpení.  
 
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.  


