
⦁ 28 toboganov a šmýkačiek vrátane veže s MEGA toboganmi
⦁ 14 bazénov s morskou, termálnou aj čírou vodou, 
⦁ novinka 2021: preliezková nafukovacia dráha Funny Runny v celoročnom bazéne 

s čírou vodu Ocean Pool
⦁ prímorská dovolenka v tropickom prostredí v každom ročnom období 

⦁ Tropical Paradise v tvare morskej mušle s originálnou tropickou flórou a faunou 

⦁ Horúca klíma so stabilnou teplotou 30 stupňov
⦁ Surf Wawes Tatralandia – krytý surf simulátor 

⦁ Šnorchlovací bazén s možnosťou sledovať morské rybičky a koraly 

⦁ Opaľovanie pod špeciálnou priehľadnou strechou počas celého roka 
⦁ 21 parných, vodných a masážnych kúpeľov, sáun a procedúr v Keltskom 

saunovom svete, vrátane Bio sauny s výhľadom na Chopok 
⦁ Wellness Centre – pestrá ponuka masáží, zábalov, peelingov vrátane 

obľúbenej prírodnej pedikúry rybkami Garra Ruffa
⦁ Lahodné jedlá v samoobslužnej reštaurácii Paradiso alebo miešané 

drinky vo vodnom bare Barbados so sedením priamo v bazéne, či 
letné prevádzky Tasty Corner alebo Medrano

⦁ Multifunkčná hala Liptov Aréna Tatralandia – kultúrno-športová hala, ktorá v lete 
hostí detskú atrakciu Bricklandia alebo počas celého roka Kryokomoru Liptov 
s mrazivým prostredím 

⦁ ZOOKONTAKT Tatralandia – rodinný zábavný park so živými zvieratami rôzneho 
druhu, s detskými atrakciami a kovovými miniatúrami svetoznámych stavieb. 
Novinka 2021 – nové atrakcie pre deti a dospelých – trampolíny, 18-jamkový 
minigolf, obrovské pieskovisko či preliezkový hrad

Atrakcie a zážitky vo vode i mimo nej 365 dní v roku. Tobogany, bazény s termálnou, čírou aj 
morskou vodou a výhľadom na tatranské štíty. Relax, zábava, dobrodružstvo, rodinný raj na 
jednom mieste, v liptovskej Tatralandii. Najväčší slovenský vodný park je ideálnym miestom pre 
rodinnú dovolenku počas celého roka. V Tatralandii si každý člen rodiny príde na svoje – či už 
vyskúša adrenalín na toboganoch, thalassoterapiu, šnorchlovanie, relax v termálnej vode, 
surfovanie na havajských vlnách, prírodnú pedikúru rybkami Garra Ruffa alebo pohodu 
v Keltskom saunovom svete.  
Viac informácií: https://www.tatralandia.sk/vitajte/tatralandia/o-nas

Vďaka krytej hale Tropical Paradise sa dovolenkári viac nemusia obávať nepriazne počasia, 
keďže klíma v hale je stabilná v každom ročnom období. Má tvar morskej mušle a prispieva k 
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atraktívnosti vodného parku najmä dosiahnutím väčšej nezávislosti voči vplyvom počasia. 
Trópy pod Tatrami sa rozprestierajú na podlažnej ploche o výmere viac než 4 600 m2. Celý 
interiér krytého Tropical Paradise je riešený ako kúsok karibského tropického raja s 
priemernou teplotou 30°C a s originálnou tropickou flórou. V hale je množstvo živých paliem, 
pričom najvyššia dosahuje výšku viac ako desať metrov a je dovezená priamo z Floridy. K 
dispozícii sú oddychové priestory s ležadlami pod palmami, atraktívna reštaurácia Paradiso s 
ponukou nielen exotických špecialít a Barbados bar priamo v bazénoch.  Zaujímavosťou je, že 
materiály, ktoré sa využili pri výstavbe haly neboli doposiaľ použité nikde v našich končinách. 
Ako strešný plášť je použitá špeciálna fólia, ktorá zaručuje úplnú priehľadnosť. Takáto fólia bola 
použitá napríklad na olympijskom štadióne v Pekingu. V prípade Tatralandie tento typ 
strešného plášťa ponúka jej návštevníkom ešte lepší výhľad na okolitú scenériu Tatier a navyše 
cez priehľadnú fóliu sa dá aj prírodne opáliť.
Viac informácií: https://www.tatralandia.sk/zazitky/aquapark/tropical-paradise

Záruka zábavy – veža s mega toboganmi
Tatralandia sa môže popýšiť aj dvoma MEGA toboganmi s jazdou na štvorraftoch, ktoré sú 
navyše jediné svojho druhu v strednej Európe. Vďaka nim si môžu návštevníci užiť šialenú 
jazdu, ktorou sa doteraz pýšili len aquaparky v Dubaji. Milovníci adrenalínu si prídu na svoje na 
tobogane Delphin, na ktorý sa nastupuje z výšky päťposchodového paneláku, a teda asi z 15 
metrov. Jazda toboganom je takmer identická voľnému pádu. Jeho dĺžka je 127 metrov. V 
priebehu pár sekúnd dosiahnu fanúšikovia šialenej jazdy zrýchlenie z nuly na 50 km/h. Dráha je 
široká 2,8 m. 
Pre rodiny s deťmi je pripravený druhý tobogan Family Ride s dĺžkou 185 m, ktorého 
dominantou sú okrúhle veľkokapacitné rafty. Práve tie vytvárajú pri jazde úžasný rotačný pocit, 
navyše doplnený svetelnými efektmi. Aj tie najmenšie deti si spolu s rodičmi užijú bezstarostnú 
a hlavne spoločnú jazdu, počas ktorej stretávajú v dráhe toboganu rôzne podnety, ktoré ich 
vtiahnu do interaktívneho príbehu. Prepravná kapacita toboganov je 1 440 os./h. O komfort 
návštevníkov na oboch toboganoch je príjemne postarané. Vďaka obsluhe novej toboganovej 
veže s výťahom, si už nebude musieť nikto sám na štart vynášať ťažké rafty.
Viac informácií: https://www.tatralandia.sk/zazitky/aquapark/tobogany

Na slano i na sladko
V aquaparku Tatralandia sa môžete nachvíľu ocitnúť pri mori a o niekoľko minúť sa opäť vrátiť 
do sladkých vôd. V lete na vás čaká 14 bazénov. V bazénoch s morskou vodou v Tropical 
Paradise si vychutnáte blahodarne účinky thallassoterapie (liečba morom). V letnom bazéne 
Pool 21 Atractions vás okrem vody s teplotou od 28 do 32 °C čaká 21 atrakcií ako napríklad 
detské šmýkačky, vodné hojdačky, vodný dáždnik, umelý dážď, vzduchové gejzíry, sedenia a 
lehátka, chŕliče, clony, masážne státia, masáže chrbta a nôh. Bazén Amazonia zase poskytne 
najmenším návštevníkom osvieženie a zábavu počas horúcich letných dní. Tropický hrad s 
palmami, hadom, šmýkačkou Amazonia a vodou s teplotou 30 - 33 °C, je detským vodným rajom 
letnej Tatralandie. Letný bazén s čírou ohrievanou vodou Raftaria Pool slúži ako dojazd k letným 
toboganom Crazy River, Rollercoaster, Tripple Splash, Double Bubble, Double Fall a Free Fall. 
Keď sa nasýtite letnej zábavy v Tatralandii, je najvyšší čas zašportovať si. Ideálny priestor vám 
pripraví 25 m dlhý klasický plavecký bazén s plaveckými dráhami a s teplotou vody 24 - 26 °C.

Viac informácií: https://www.tatralandia.sk/zazitky/aquapark/bazeny

Exotika surfovania
Pre tých, ktorých láka exotika, more, poriadne vlny a surfovanie ponúka Tatralandia hawajské 
vlny. V Tatralandii sa nachádza jediná indoorová surfovacia vlna na Slovensku. Celoročné-
surfovanie na umelých vlnách na známej pláži Waikiki, či na ostrove Maui je adrenalínovým 
zážitkom pre profesionálov aj začiatočníkov. Interiérový surf simulátor využíva špeciálnu 
technológiu vystavanú formou umelej rieky, ktorá dokáže tvoriť vlny podobné tým v oceáne. 
Tento šport je preto vhodný pre všetky vekové kategórie a vlnu si môžu vyskúšať už aj deti od 6 
rokov. Nádejných surfistov sprevádza počas jazdenia na vlnách skúsený inštruktor. To pravé 
osvieženie dopĺňa Tiki bar, ktorý ponúka pestrú ponuku miešaných nápojov, drobného 
občerstvenia a jedinečnú atmosféru.
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Viac informácií: https://www.tatralandia.sk/zazitky/surf-waves-tatralandia

Novinky leta 2021
K top novinkám pre túto letnú sezónu určite patrí vynovený rodinný park ZOOKONTAKT 
Tatralandia, ktorý sa nachádza v bezprostrednom susedstve Tatralandie. K populárnym živým 
zvieratám, kovovým miniatúram svetoznámych stavieb, a doterajšiemu vláčiku, kolotoču a 
labyrintu pribudli tohto roku ďalšie atrakcie ako sú trampolíny, obrovské pieskovisko, 18 
jamkový minigolf alebo preliezkový hrad.  V obnovenom amfiteátri sa budú počas leta konať 
diskusné večery na aktuálne témy alebo koncerty známych umelcov. Táto ponuka služieb určite  
očarí určite nielen každé zvedavé dieťatko ale aj dospelých, ktorí plánujú príjemnou a zábavnou 
formou zmysluplne stráviť celý deň.    
Viac informácií: https://www.tatralandia.sk/zazitky/viac-zazitkov/zookontakt-tatralandia

Ešte viac zábavy je možné si užiť na novej nafukovacej preliezkovej dráhe Funny Runny, ktorá sa 
nachádza v interiérovom bazéne Ocean Pool a ponúka veselé momenty hlavne deťom pri 
zdolávaní dráhy buď na čas alebo pre zábavu.  

Liptov Aréna Tatralandia v lete 2021
Multifunkčná hala Liptov Aréna Tatralandia ponúka po väčšinu roka priestor pre indoorové 
športy ako sú tenis, bedminton, futsal, volejbal. Je ideálna na usporiadanie veľkých kultúrnych 
alebo spoločenských akcií, pretože jej vybavenie je veľmi variabilné. V lete sa však toto 
športovisko mení na zázračnú krajinu plnú detských vnemov. 

Pre veľký úspech už po štvrtýkrát hosťuje v lete výstava z legokociek Bricklandia. S viac ako 
250 000 legokockami je to raj na zemi pre všetky kreatívne deti ale aj dospelých.  Výstavná časť 
obsahuje rôzne scenérie. Dominantou je 9 metrov dlhá vitrína s LEGO CITY a 12 menších 
tematických vitrín. Môžete obdivovať pohyblivé vlaky a kolotoče, spoznávať príbehy postáv i 
zahrať sa na pátračov. Aktuálne máme jedno z najdlhších koľajísk na Slovensku s premávajúcimi 
vlakmi.

Viac informácií: http://www.liptovarena.sk/

Keď vo vode vytrávi 
V Tatralandii hladný nebude nikto. Exotické, no i tradičné jedlá ponúka Paradiso Restaurant. Je 
to najväčšia reštaurácia v areáli Tatralandie s kapacitou 180 miest na sedenie. Je situovaná v 
srdci oddychového komplexu Tropical Paradise (celoročná časť aquaparku). Očarí vás štýlovým 
interiérom, hravosťou farieb, tropickou flórou a v neposlednom rade tiež pestrými výhľadmi aj 
na Západné Tatry. Celý deň si môžete vyberať zo skvelej ponuky jedál, od tradičných po exotické 
špeciality ba dokonca aj vynikajúce domáce cestoviny.  Osviežiť sa zmrzlinou, smoothies 
nápojmi alebo najsladšími palacinkami sa môžete v štýlovom lodnom bare - Marina bar. Pestré a 
osviežujúce drinky vám namiešajú v Barbados bare a pritom nemusíte opustiť bazén.  
Najlepšiu pizzu si vychutnáte v surferskom bare Tiki bar. Ak dostanete chuť na rýchle 
občerstvenie, nájdete ho v novej prevádzke Tasty Corner, kde je pripravený streetfoodový štýl, 
novinky v pouličného a rýchleho občerstvenia. V tomto roku budú topkou írske burgre, veľké 
hot dogy a Bubble wafle.
Viac informácií: https://www.tatralandia.sk/zazitky/restauracie-a-bary

Ubytovanie v Holiday Village Tatralandia
Len pár metrov od aquaparku je ubytovací komplex Holiday Village Tatralandia, kde na 
dovolenkárov čakajú atraktívne bungalovy aj apartmány s kapacitou až 700 lôžok. Novinkou leta 
2020 je obrovská výhoda pre ubytovaných hostí, ktorá spočíva v neobmedzenom vstupe do 
aquaparku Tatralandia počas pobytu. Nielen najnovších 10 novopostavených bungalovov 
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v Slnečnej zátoke ponúka ideálne podmienky na nezabudnuteľnú letnú dovolenku v Holiday 
Village Tatralandia. Bungalovy DELUXE sú jednopodlažné samostatné chatky so spoločenskou 
miestnosťou, plne vybavenou kuchyňou s chladničkou, mikrovlnnou rúrou, umývačkou riadu a 
rýchlovarnou kanvicou. Každý bungalov má svoju vlastnú terasu so súkromným sedením 
a príjemným výhľadom na Nízke Tatry. 

Viac informácií: https://www.tatralandia.sk/ubytovanie/ponuka-ubytovania/ubytovanie-v-
tatralandii

GOPASS - vstupenka k bazénom ale aj na lyžiarsky svah
GOPASS je osobná personifikovaná čipová karta, ktorá uľahčuje kúpu a aj využitie vstupov vo 
vodných parkoch alebo skipasov v horských strediskách. Zároveň je multifunkčnou vernostnou 
kartou poskytujúcou odmeny, výhodné akcie a zľavy. Viac na www.gopass.sk  

Viac informácií denne:

Infocentrum TATRALANDIA 

Infolinka: +421 915 834 644, e-mail: info@tatralandia.sk , web: www.tatralandia.sk

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, 
ktorý vlastní a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a 
hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, 
Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom 
Tatralandie. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical 
Paradise – špeciálnu tropickú halu alebo Surf Waves a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. 
Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý 
Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel 
Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Horskú ubytovňu  Hrebienok. TMR tiež 
nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej 
republike. TMR si tiež prenajíma a prevádzkuje český lyžiarsky areál Ještěd, Golf & Ski Resort Ostravice a prenajíma si 
Kaskáda Golf Rezort Brno, kde zastrešuje prevádzku hotela, reštaurácie a kongresového centra . V Poľsku TMR vlastní 97% 
podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (Szczyrk) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a 
prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) a 7,3% podiel v zábavno-edukačnom projekte prostredníctvom 
poľskej spoločnosti Korona Ziemi Sp. z.o.o. TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, 
Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca finančného roka 2018 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR 
cca. 350 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.
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