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Tropical Paradise – mušľa plná Karibiku je realitou 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (27. december 2012) - Krytý celoročný komplex Tropical 
Paradise v liptovskej Tatralandii je otvorený! Zimnú horskú atmosféru tak jej 
návštevníci môžu vymeniť za tropické teploty a vyhriate ležadlá s karibskou flórou 
a prímorskou realitou. Unikátny Tropical Paradise priniesol regiónu rozmanitosť 
v podobe nových atrakcií prístupných 365 dní v roku, jedinečnú vodu na všetky spôsoby 
a najmä leto v každom počasí.  

Cestovať za teplom už netreba. Karibik a trópy sú realitou pod zasneženými Tatrami. Nový 
tropický raj Tropical Paradise v Tatralandii je originálny od prvého momentu vstúpenia do 
tohto sveta. Repliky starých stavieb a kolonializmu, stroskotaná loď na skalnom útese, či 
vodný svet štyroch bazénov, vytvára pre všetkých návštevníkov zábavu a oddych 
v termálnej, čírej aj morskej vode. Nielen najmenších objaviteľov zaujme šnorchlovací 
bazén, ktorý skrýva podmorské tajomstvá a poklady. Cez priehľadné sklo sa stanú súčasťou 
pravého korálového útesu s morskými sasankami a pestrofarebnými rybičkami, ktoré si 
žijú svoj vlastný život v morskom akváriu so šiestimi kubíkmi vody.  

Nielen zábavu, ale aj dokonalý relax a pôžitok poskytuje vodná terapia v nových bazénoch 
Tropical Paradise. Ležadlá, trysky a masáže sú súčasťou vodnej relaxačnej cesty. Slaná 
voda z morských bazénov posilňuje imunitu buniek slizníc a pomáha pri chronických 
ťažkostiach. Jej slanosť dosahuje úroveň Slovákmi veľmi obľúbeného Jadranu. Dokonalé 
osvieženie kúpajúcim sa prinášajú aj originálne nápoje podávané v mokrom karibskom bare.  

Kto túži po prekrásne opálenej pokožke „od mora“, určite privíta prirodzené opaľovanie cez 
špeciálny strešný plášť, ktorý prekrýva celú plochu tropického raja. Ak vonku svieti 
slnko, opaľovať sa tak môže aj pri treskúcich zimách. Tento v našich končinách ojedinelý 
strešný plášť s fantastickým výhľadom na okolitú scenériu je rovnaký ako majú na 
streche olympijského plaveckého štadióna v Pekingu.  

Kulinárske zážitky v podobe špecialít a nápojov v karibskom duchu sú doplnkovou službou v 
štýlovej samoobslužnej reštaurácie Paradiso.  

Relax v tropickej klíme, zábava s animátormi a dobrodružstvo, to je aquapark Tatralandia so 
svojimi veľkorysými priestormi pre oddych za každého počasia. 9 bazénov s morskou, 
termálnou alebo čírou vodou, medzi nimi aj atraktívny šnorchlovací bazén, 7 celoročných 
tobogánov, 17 parných, vodných a masážnych kúpeľov a procedúr v Keltskom saunovom 
svete, či široká ponuka masáží a telového ošetrenia a to všetko iba 15 minút od lyžiarskych 
tratí v Jasnej. Navyše medzi Jasnou a Tatralandiou premáva bezplatný ski-aqua bus. 

 

 

 



 

Slávnostné otvorenie Tropical Paradise je pripravené na piatok 11.1. Viac informácií v pozvánke. 

 

 

Spoločnosť  Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo prostredníctvom dcérskych spoločností 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 (50%), Hotel Slovakia a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko Štrbské Pleso a od zimnej sezóny 2012/2013 si prenajíma 
v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské stredisko Špindlerov Mlyn v ČR. TMR je zároveň vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, 
ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu vo Fun Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village 
Tatralandia. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2012 sa preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 144 mil. 
€, tieto investície prispievajú k zvýšeniu štandardu a návštevnosti Tatier. Akcie TMR sú od roku 2012 obchodované na troch európskych burzách- v Bratislave, Prahe a vo Varšave. 

 


