
⦁ 28 toboganů a skluzavek včetně věže s MEGA tobogany
⦁ 14 bazénů s mořskou, termální i čirou vodou, 
⦁ novinka 2021: prolézačková nafukovací dráha Funny Runny v celoročním bazénu 

s čirou vodu Ocean Pool
⦁ přímořská dovolenka v tropickém prostředí v každém ročním období 

⦁ Tropical Paradise ve tvaru mořské mušle s originální tropickou flórou a faunou 

⦁ Horké klima se stabilní teplotou 30 stupňů
⦁ Surf Wawes Tatralandia – krytý surf simulátor 

⦁ Šnorchlovací bazén s možností sledovat mořské rybičky a korály 

⦁ Opalování pod speciální průhlednou střechou během celého roku 
⦁ 21 parních, vodních a masážních koupelí, saun a procedur v Keltském 

saunovém světě, včetně Bio sauny s výhledem na Chopok 
⦁ Wellness Centre – pestrá nabídka masáží, zábalů, peelingů včetně 

oblíbené přírodní pedikúry rybkami Garra Ruffa
⦁ Lahodná jídla v samoobslužné restauraci Paradiso nebo míchané drinky 

ve vodním baru Barbados se sezením přímo v bazénu, či letní 
provozy Tasty Corner nebo Medrano

⦁ Multifunkční hala Liptov Aréna Tatralandia – kulturně-sportovní hala, která v létě 
hostí dětskou atrakci Bricklandia nebo během celého roku Kryokomoru Liptov 
s mrazivým prostředím 

⦁ ZOOKONTAKT Tatralandia – rodinný zábavní park s živými zvířaty různého 
druhu, s dětskými atrakcemi a kovovými miniaturami světoznámých staveb. 
Novinka 2021 – nové atrakce pro děti a dospělé – trampolíny, 18-jamkový 
minigolf, obrovské pískoviště či prolézačkový hrad

Atrakce a zážitky ve vodě i mimo ni 365 dní v roce. Tobogany, bazény s termální, čirou i mořskou 
vodou a výhledem na tatranské štíty. Relaxace, zábava, dobrodružství, rodinný ráj na jednom 
místě, v liptovské Tatralandii. Největší slovenský vodní park je ideálním místem pro rodinnou 
dovolenou během celého roku. V Tatralandii si každý člen rodiny přijde na své – ať už vyzkouší 
adrenalin na toboganech, thalassoterapii, šnorchlování, relaxaci v termální vodě, surfování na 
havajských vlnách, přírodní pedikúru rybkami Garra Ruffa nebo pohodu v Keltském saunovém 
světě.  
Více informací: https://www.tatralandia.sk/vitajte/tatralandia/o-nas

Díky kryté hale Tropical Paradise se dovolenkáři už nemusí obávat nepřízně počasí, když klima 
v hale je stabilní v každém ročním období. Má tvar mořské mušle a přispívá k atraktivnosti 
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vodního parku zejména dosažením větší nezávislosti vůči vlivům počasí. Tropy pod Tatrami se 
rozprostírají na podlažní ploše o výměře více než 4 600 m2. Celý interiér krytého Tropical 
Paradise je řešen jako kousek karibského tropického ráje s průměrnou teplotou 30°C a s 
originální tropickou flórou. V hale je množství živých palem, přičemž nejvyšší dosahuje výšku 
více než deset metrů a je dovezená přímo z Floridy. K dispozici jsou oddychové prostory s 
lehátky pod palmami, atraktivní restaurace Paradiso s nabídkou nejen exotických specialit a 
Barbados bar přímo v bazénech.  Zajímavostí je, že materiály, které se využily při výstavbě haly, 
nebyly doposud použity nikde v našich končinách. Jako střešní plášť je použita speciální fólie, 
která zaručuje úplnou průhlednost. Taková fólie byla použita například na olympijském 
stadionu v Pekingu. V případě Tatralandie tento typ střešního pláště nabízí jejím návštěvníkům 
ještě lepší výhled na okolní scenérii Tater a navíc se přes průhlednou fólii dá i přirozené opálit.
Více informací: https://www.tatralandia.sk/zazitky/aquapark/tropical-paradise

Záruka zábavy – věž s mega tobogany
Tatralandia se může pyšnit i dvěma MEGA tobogany s jízdou na čtyřraftech, které jsou navíc 
jediné svého druhu ve střední Evropě. Díky nim si mohou návštěvníci užít šílenou jízdu, kterou 
se dosud pyšnily jen aquaparky v Dubaji. Milovníci adrenalinu si přijdou na své na toboganu 
Delphin, na který se nastupuje z výšky pětiposchoďového paneláku, tedy asi z 15 metrů. Jízda 
toboganem je téměř identická s volným pádem. Jeho délka je 127 metrů. V průběhu pár sekund 
dosáhnou fanoušci šílené jízdy zrychlení z nuly na 50 km/h. Dráha je široká 2,8 m. 
Pro rodiny s dětmi je připraven druhý tobogan Family Ride s délkou 185 m, jehož dominantou 
jsou okrouhlé velkokapacitní rafty. Právě ty vytvářejí při jízdě úžasný rotační pocit, navíc 
doplněný světelnými efekty. I ty nejmenší děti si spolu s rodiči užijí bezstarostnou, a hlavně 
společnou jízdu, během níž potkávají v dráze toboganu různé podněty, které je vtáhnou do 
interaktivního příběhu. Přepravní kapacita toboganů je 1 440 os./h. O komfort návštěvníků na 
obou toboganech je příjemně postaráno. Díky obsluze nové toboganové věže s výtahem si už 
nebude muset nikdo sám na start vynášet těžké rafty.
Více informací: https://www.tatralandia.sk/zazitky/aquapark/tobogany

Na slano i na sladko
V aquaparku Tatralandia se můžete na chvíli ocitnout u moře a za několik minut se opět vrátit 
do sladkých vod. V létě na vás čeká 14 bazénů. V bazénech s mořskou vodou v Tropical Paradise 
si vychutnáte blahodárné účinky thallassoterapie (léčba mořem). V letním bazénu Pool 21 
Atractions vás kromě vody s teplotou od 28 do 32 °C čeká 21 atrakcí, jako například dětské 
skluzavky, vodní houpačky, vodní deštník, umělý déšť, vzduchové gejzíry, sezení a lehátka, 
chrliče, clony, masážní stání, masáže zad a nohou. Bazén Amazonia zase poskytne nejmenším 
návštěvníkům osvěženi a zábavu během horkých letních dní. Tropický hrad s palmami, hadem, 
skluzavkou Amazonia a vodou s teplotou 30 - 33 °C, je dětským vodním rájem letní Tatralandie. 
Letní bazén s čirou ohřívanou vodou Raftaria Pool slouží jako dojezd k letním toboganům Crazy 
River, Rollercoaster, Tripple Splash, Double Bubble, Double Fall a Free Fall. Když se nasytíte 
letní zábavy v Tatralandii, je nejvyšší čas zasportovat si. Ideální prostor vám připraví 25 m 
dlouhý klasický plavecký bazén s plaveckými dráhami a s teplotou vody 24 - 26 °C.

Více informací: https://www.tatralandia.sk/zazitky/aquapark/bazeny

Exotika surfování
Pro ty, které láká exotika, moře, pořádné vlny a surfování, nabízí Tatralandia havajské vlny. 
V Tatralandii se nachází jediná indoorová surfovací vlna na Slovensku. Celoroční surfování na 
umělých vlnách na známé pláži Waikiki či na ostrove Maui je adrenalinovým zážitkem pro 
profesionály i začátečníky. Interiérový surf simulátor využívá speciální technologii vystavěnou 
formou umělé řeky, která dokáže tvořit vlny podobné těm v oceánu. Tento sport je proto vhodný 
pro všechny věkové kategorie a vlnu si mohou vyzkoušet už i děti od 6 let. Nadějné surfaře 
provází během ježdění na vlnách zkušený instruktor. To pravé osvěžení doplňuje Tiki bar, který 
nabízí pestrou nabídku míchaných nápojů, drobného občerstvení a jedinečnou atmosféru.
Více informací: https://www.tatralandia.sk/zazitky/surf-waves-tatralandia

Novinky léta 2021
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K top novinkám pro tuto letní sezónu určitě patří inovovaný rodinný park ZOOKONTAKT 
Tatralandia, který se nachází v bezprostředním sousedství Tatralandie. K populárním živým 
zvířatům, kovovým miniaturám světoznámých staveb, a dosavadnímu vláčku, kolotoči a 
labyrintu přibyly v tomto roce další atrakce, jako jsou trampolíny, obrovské pískoviště, 18 
jamkový minigolf nebo prolézačkový hrad.  V obnoveném amfiteátru se budou během léta konat 
diskusní večery na aktuální témata nebo koncerty známých umělců. Tato nabídka služeb určitě 
okouzlí nejen každé zvědavé dítě, ale i dospělé, kteří plánují příjemnou a zábavnou formou 
smysluplně strávit celý den.    
Více informací: https://www.tatralandia.sk/zazitky/viac-zazitkov/zookontakt-tatralandia

Ještě víc zábavy je možné si užít na nové nafukovací prolézačkové dráze Funny Runny, která se 
nachází v interiérovém bazénu Ocean Pool a nabízí veselé momenty hlavně dětem při zdolávaní 
dráhy buď na čas nebo pro zábavu.  

Liptov Aréna Tatralandia v létě 2021
Multifunkční hala Liptov Aréna Tatralandia nabízí po většinu roku prostor pro indoorové sporty, 
jako jsou tenis, badminton, futsal, volejbal. Je ideální pro pořádání velkých kulturních nebo 
společenských akcí, protože její vybaveni je velmi variabilní. V létě se však toto sportoviště mění 
na zázračnou krajinu plnou dětských vjemů. 

Pro velký úspěch už po čtvrté hostuje v létě výstava z legokostek Bricklandia. S více než 250 000 
legokostkami je to ráj na zemi pro všechny kreativní děti, ale i dospělé.  Výstavní část obsahuje 
různé scenérie. Dominantou je 9 metrů dlouhá vitrína s LEGO CITY a 12 menších tematických 
vitrín. Můžete obdivovat pohyblivé vlaky a kolotoče, poznávat příběhy postav i zahrát si na 
pátrače. Aktuálně máme jedno z nejdelších kolejišť na Slovensku s jezdícími vlaky.

Více informací: http://www.liptovarena.sk/

Když ve vodě vytráví 
V Tatralandii hladový nebude nikdo. Exotická, ale i tradiční jídla nabízí Paradiso Restaurant. Je 
to největší restaurace v areálu Tatralandie s kapacitou 180 míst k sezení. Je situována v srdci 
oddychového komplexu Tropical Paradise (celoroční část aquaparku). Okouzlí vás stylovým 
interiérem, hravostí barev, tropickou flórou a v neposlední řadě též pestrými výhledy i na 
Západní Tatry. Celý den si můžete vybírat ze skvělé nabídky jídel, od tradičních po exotické 
speciality, ba dokonce i vynikající domácí těstoviny.  Osvěžit se zmrzlinou, smoothies nápoji 
nebo nejsladšími palačinkami se můžete ve stylovém lodním baru - Marina bar. Pestré a 
osvěžující drinky vám namíchají v Barbados baru, a přitom nemusíte opustit bazén.  Nejlepší 
pizzu si vychutnáte v surfařském baru Tiki bar. Dostanete-li chuť na rychlé občerstvení, najdete 
ho v novém provozu Tasty Corner, kde je připraven streetfoodový styl, novinky v pouličního a 
rychlého občerstvení. V tomto roce budou topkou irské burgry, velké hot dogy a Bubble wafle.
Více informací: https://www.tatralandia.sk/zazitky/restauracie-a-bary

Ubytování v Holiday Village Tatralandia
Jen pár metrů od aquaparku je ubytovací komplex Holiday Village Tatralandia, kde na 
dovolenkáře čekají atraktivní bungalovy i apartmány s kapacitou až 700 lůžek. Novinkou léta 
2021 je obrovská výhoda pro ubytované hosty, která spočívá v neomezeném vstupu do 
aquaparku Tatralandia během pobytu. Nejen nejnovějších 10 nově postavených bungalovů 
ve Sluneční zátoce nabízí ideální podmínky pro nezapomenutelnou letní dovolenou v Holiday 
Village Tatralandia. Bungalovy DELUXE jsou jednopodlažní samostatné chatky se společenskou 
místností, plně vybavenou kuchyní s chladničkou, mikrovlnnou troubou, myčkou nádobí a 
rychlovarnou konvicí. Každý bungalov má svou vlastní terasu se soukromým sezením 
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a příjemným výhledem na Nízké Tatry. 

Více informací: https://www.tatralandia.sk/ubytovanie/nabídka-ubytovania/ubytovanie-v-
tatralandii

GOPASS - vstupenka k bazénům, ale i na lyžařský svah
GOPASS je osobní personifikovaná čipová karta, která ulehčuje nákup a také využití vstupů ve 
vodních parcích nebo skipasů v horských střediscích. Zároveň je multifunkční věrnostní kartou 
poskytující odměny, výhodné akce a slevy. Více na www.gopass.sk  

Více informací denně:

Infocentrum TATRALANDIA 

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

Společnost Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektem v oblasti cestovního ruchu v Střední a 

Východní Evropě, který vlastní nebo si pronajímá a provozuje atraktivní horská střediska, zábavní parky, golfové rezorty, 

restaurační zařízení, sportovní služby, obchody a hotely. V Nízkých Tatrách na Slovensku TMR vlastní a provozue středisko Jasná 

Nízké Tatry a hotely Grand Jasná, Hotel Tri Studničky, Chalets Jasná Collection, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Rotunda. 

TMR je zároveň vlastníkem Aquaparku Tatralandia. Jde o největší slovenský aquapark s celoročním provozem, který nabízí kromě 

vodní zábavy i Tropical Paradise – speciální tropickou halu s mořskou vodou, jakož i zábavu ve Fun Parku a ubytování v 

bungalovech a apartmánech Holiday Village Tatralandia. Ve Vysokých Tatrách TMR vlastní a provozuje středisko Vysoké Tatry s 

horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. V slovenských Vysokých Tatrách TMR též vlastní hotely 

Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Noc na Lomnickém štítu. V 

Rakousku Skupina vlastní a provozuje alpské středisko na ledovci Mölltaler Gletscher, sesterské středisko Ankogel Mallnitz 

a středisko Muttereralm. V Čechách též nepřímo vlastní minoritní podíl ve společnosti Melida, a.s., která si pronajímá a 

provozuje středisko Špindlerův Mlýn. TMR si též pronajímá a provozuje český lyžařský areál Ještěd, Golf & Ski Resort Ostravice a 

pronajímá si Kaskáda Golf Rezort Brno, kde zastřešuje provoz hotelu, restaurace a kongresového centra. V Polsku TMR vlastní a 

provozuje horské středisko Szczyrk Mountain Resort a  Legendii - Slezský zábavní park (Śląskie Wesołe Miasteczko). V rámci 

realitních projektů se Skupina převážně orientuje na rozvoj, budování a prodej apartmánů a komerčních prostor a pronájem 

hotelů v rezortech TMR. Do konce finančního roka 2019 se proinvestovalo do rozvoje a modernizace středisek TMR cca. 400 mil. 

EUR. Akcie TMR jsou obchodované na třech evropských burzách v Bratislavě, Prahe a ve Varšavě.
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