Tatry mountain resorts, a.s.

V Mikuláši udrela Doba ľadová
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (11. júl 2012) – Chceli by ste oddychovať pod palmou s
výhľadom na tatranské končiare, alebo sa chladiť v Dobe ľadovej? A čo tak jedno aj
druhé? Liptovský Mikuláš sa zmenil z obyčajného mesta na miesto, kde si dovolenkári
v Tatralandii užívajú jazdenie na 2 kilometroch šmýkačiek a tobogánov, termálnu aj
číru vodu, tropické palmy až z Floridy a éru „Doby ľadovej“ približuje 23 pravekých
gigantov v životnej veľkosti.
Nájsť program a zábavu pre celú rodinu môže byť niekedy náročné. V Tatralandii našli
recept ako vyhovieť každému. Každý jej návštevník má čo robiť, aby vyskúšal všetkých
štrnásť bazénov a tridsať toboganov, spolu takmer dva kilometre šmýkacích dráh.

Kúsok prímorského sveta sprostredkuje nový Tropical Paradise s priehľadnou strechou
v tvare morskej mušle a originálnou tropickou flórou a klímou okolo 30 stupňov. Pre
milovníkov saunovania a masáží je vo vitálnom svete pripravených sedemnásť parných,
vodných a masážnych kúpeľov, sáun a procedúr. Ten kto rád športuje, chodieva pravidelne
cvičiť a nechce vyskočiť z tempa ani počas dovolenky, môže pričuchnúť tajom vodného
aerobiku.
Tých najmenších určite nadchne guľôčkový farebný hrad s množstvom šmykľaviek,
rebríkov a miest na skrývačky v Kid’s Hall. So Safari vláčikom sa najmenší dostanú priamo
medzi divoké šelmy, zebry, ale aj na gazdovský dvor.
Naviac v bezprostrednej blízkosti Tatralandie, v Liptov Aréne, sa toto leto usídlili aj atraktívni
Giganti.

Unikátna výstava priniesla do Liptovského Mikuláša doslova kúsok Doby ľadovej v podobe
23 trojrozmerných modelov pravekých zvierat v životnej veľkosti.
Medzi tie najväčšie exponáty patrí štyri metre vysoký mamut a šesť metrov dlhý pozemný
leňochod.
Počas výstavy Doba ľadová – Giganti je v Liptov Aréne umiestnené aj najväčšie európske
zrkadlové bludisko so 165 zrkadlami, ktoré je doplnené krištáľovým bludiskom tvoreným
čírymi sklami.
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.

