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Vážený klient,

čokoľvek sa rozhodnete prichystať u nás, verte, že zaujmete. Buďte nároční, zapojte naplno 
fantáziu a nebojte sa vysloviť Vaše predstavy nahlas! Sme pripravení Vám ponúknuť all 
inclusive služby. Na profesionálnej úrovni a s dôrazom na detail sa postaráme o Vaše 
pohodlie, oslnivú prezentáciu, kongres alebo nezabudnuteľný teambuilding.

Holiday Village Tatralandia, Liptovský Mikuláš

Holiday Village Tatralandia | https://www.tmrhotels.com/sk/mitingy-a-podujatia/
Ráztocká 21 | 031 05 Liptovský Mikuláš
+421 911 119 501 | event@tmr.sk

Ľudmila Buvalová
Riaditeľka 

Holiday Village Tatralandia
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INFORMÁCIE O HOTELI

POPis hOtEla:
Holiday Village Tatralandia tvorí 512 lôžok (391 pevných lôžok + 
121 prísteliek) umiestnených v 101 bungalovoch a apartmánoch: 
42 apartmánov typu A (4+1), 16 apartmánov typu A LUX (4+1), 
23 bungalovov B (3+1), 10 bungalovov typu B LUX (2+3), 
10 bungalovov typu C (7+1) v 11 osádách. Každá osada v sebe 
ukrýva vlastný príbeh, a  tak si môžete byť istí, že pri každej 
návšteve tohto originálneho komplexu zažijete niečo nové.

Väčšina z nich je vybavená štýlovými vonkajšími krbmi alebo 
ohniskami na grilovanie, detskými ihriskami, športoviskami, 
ktoré dopĺňajú rôzne aktivity. V Holiday Village Tatralandia 
sa žiaden deň nepodobá tomu predchádzajúcemu.

Holiday Village Tatralandia je súčasťou jedného z najväčších 
vodných zábavných parkov v strednej Európe, kde si každý 
nájde niečo pre seba. V spojitosti s regiónom bohatým na 
prírodné i kultúrne bohatstvá, kongresovým centrom pre 
viac ako 300 účastníkov a  reštauráciou vzniká unikátne 
miesto ideálne pre rodiny s  deťmi, mladých ľudí, ale aj 
firemné podujatia a teambuildingy v originálnej atmosfére.

POlOha:
Holiday Village Tatralandia sa nachádza na okraji mesta 
Liptovský Mikuláš, v tesnej blízkosti Liptovskej Mary. 
Najbližšie letisko v Poprade je vzdialené 45 min. autom. 
Letisko v Krakove je od chatového rezortu vzdialené 3 hod. 
a letisko v hlavnom meste Bratislava 4 hod.

GPs: 49.107436, 19.573878

POČEt KONFERENČNých miEstNOstí: 3

KaPacita PaRKOVisKa: 200 parkovacích miest

POČEt REštauRaČNých zaRiadENí:
reštaurácia Holiday Village a Lobby bar
reštaurácia Paradiso a bufety – Tatralandia

POČEt šPORtOVých PRiEstOROV:
1 basketbalové ihrisko, 1 volejbalové ihrisko (asfaltové), 
1 tenisové ihrisko, 1 futbalové ihrisko

chEcK-iN: 16.00 hod.

chEcK-Out: 10.00 hod.

latE chEcK-Out:
do 12.00 hod.
typ A, B, A Lux, B Lux - 16,67 € bez DPH / 20 € s DPH/chatka
typ C - 25 € bez DPH / 30 € s DPH/chatka
do 14.00 hod.
typ A, B, A Lux, B Lux - 33,33 € bez DPH / 40 € s DPH/chatka
typ C - 50 € bez DPH / 60 € s DPH/chatka
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HOTELOVÉ IZBY

chatKa a (4+1)
Dvojpodlažná chatka v radovej výstavbe pozostávajúca z jednej spálne 
so štyrmi lôžkami umiestnenej na poschodí a spoločenská miestnosť 
na prízemí s možnosťou ďalšej prístelky.
Počet chatiek: 42

chatKa B (3+1)
Samostatne stojací, jednopodlažný domček pozostávajúci z jednej 
spálne s tromi lôžkami a spoločenskej miestnosti s možnosťou prístelky, 
ktorá je určená pre jednu osobu.
Počet chatiek: 23

holiday Village tatralandia je súčasťou jedného z najväčších vodných zábavných parkov v strednej Európe. Chatový rezort 
poskytuje ubytovanie v 101 bungalovoch a apartmánoch v 11 tematických osadách. Okolo centrálnej budovy s recepciou, 
reštauráciou, bowlingovou dráhou a lobby barom na prízemí a konferenčnými miestnosťami na poschodí sa nachádza niekoľko 
vonkajších športovísk. Ubytovanie sa nachádza v blízkosti najmodernejšieho lyžiarskeho strediska na Slovensku, Jasná, do 
ktorého sa hostia môžu v zimných mesiacoch dopraviť skibusom priamo spred rezortu.

apartmány a bungalovy
Každý apartmán má vlastný plne vybavený kuchynsky kút s chladničkou, mikrovlnkou, dvojplatničkou, rýchlovarnou kanvicou 
a riadmi. Rodinnú atmosféru dopĺňa spoločenská miestnosť so sedením a satelitnou, TV, telefónom, sprchou, WC, vonkajšou 
terasou so sedením. Niektoré apartmány ponúkajú aj krbovú pec.
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HOTELOVÉ IZBY

chatKa c (7+1)
Samostatne stojací, dvojposchodový domček, ktorý pozostáva z jednej  
4-lôžkovej a jednej 3-lôžkovej spálne umiestnených na nadzemnom 
podlaží a spoločenskej miestnosti na prízemí s možnosťou ďalšej 
prístelky, ktorá je určená pre jednu osobu.
Počet chatiek: 10

aPaRtmÁN dEluXE (4+1)
Dvojpodlažná luxusná a komfortná chatka pozostávajúca z jednej spálne 
s  manželskou posteľou a  dvomi samostatnými lôžkami umiestnenej 
na poschodí a spoločenskej miestnosti na prízemí s možnosťou ďalšej 
prístelky.
Počet chatiek: 16

BuNGalOV dEluXE (2+3)
Samostatne stojací, jednopodlažný domček, ktorý pozostáva z jednej 
spálne s manželskou posteľou a rozkladacou prístelkou a spoločenskej 
miestnosti so sedacou súpravou, ktorá slúži ako prístelka.
Počet chatiek: 10
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REštauRÁcia hOliday VillaGE
Potešte svoje chuťové poháriky v štýlovej reštaurácii s terasou. Objavte 
u nás gastronómiu Liptova. Nechajte sa prekvapiť neobyčajnými 
špecialitami, alebo stavte na istotu a vychutnajte si vašu obľúbenú 
slovenskú pochúťku.
Otváracie hodiny: 12.00 – 21.30 hod. (v prípade teambuildingu je 
možnosť predĺženia po vzájomnej dohode vopred)
Kapacita reštaurácie: 188 miest

lOBBy BaR
Vychutnajte si svoj obľúbený nápoj v hotelovom lobby bare s akváriom, 
z ktorého máte výhľad na bowlingovú dráhu. V jeho blízkosti sa 
nachádza aj detský kútik.
Otváracie hodiny: 10.00 – 22.00 hod. (v prípade teambuildingu je 
možnosť predĺženia po vzájomnej dohode vopred)
Kapacita baru: 40 miest
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KONFERENČNÉ PRIESTORY

KONFERENČNÉ PRiEstORy
Ponúknite svojím obchodným partnerom výnimočnosť!
Čokoľvek sa rozhodnete pre nich prichystať u nás, verte, 
že ich zaujmete. To je tá správna príležitosť pre udržovanie 
dlhodobých vzťahov s klientmi aj dodávateľmi, ale aj pre 
uzatváranie veľkých kontraktov.

Rozmery 
(m)

Rozloha 
(m2)

Kino 
sedenie

Školské 
sedenie

U - sedenie Hodinový 
prenájom

Celodenný 
prenájom

Kongresová sála celá 20 x 20 400 320 200 140 50 € bez DPH
60 € s DPH

366,67 € bez DPH
440 € s DPH

Sála I. 8 x 20 160 130 110 66 41,67 € bez DPH
50 € s DPH

183,33 € bez DPH
220 € s DPH

Sála II. 12 x 8,5 102 80 60 38 25 € bez DPH
30 € s DPH

108,33 € bez DPH
130 € s DPH

Sála III. 11,5 x 12 138 110 80 56 33,33 € bez DPH
40 € s DPH

125 € bez DPH
150 s DPH

Liptov Aréna 52,3 x 36,15 1890 *podľa konkrétneho 
charakteru eventu

ALTERNATÍVA2    KONGRESOVÁ MIESTNOSŤALTERNATÍVA 1    3 x SÁLA

SÁLA I.

SÁLA II. SÁLA III.
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cENNíK dOPlNKOVÉhO tEchNicKÉhO VyBaVENia

Druh vybavenia Poldenný prenájom 
(4 hod.)

Celodenný nájom

Flipchart v cene prenájmu v cene prenájmu

Plátno v cene prenájmu v cene prenájmu

Dataprojektor v cene prenájmu v cene prenájmu

Laserové ukazovátko v cene prenájmu v cene prenájmu

Bezdrôtový mikrofón v cene prenájmu v cene prenájmu

WiFi (bezdrôtové pripojenie v priestoroch recepcie) v cene prenájmu v cene prenájmu

Hudobná produkcia DJ* 400 € bez DPH / 480 € s DPH

Tanečný parket 250 € bez DPH / 300 € s DPH

* Neplatí 4 hodinový prenájom / celodenný nájom, ide o 6 hodín produkcie.
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COFFEE BREAK 1
Cena 6,25 € bez DPH 

7,50 € s DPH

0,20 l čaj

7 g káva

0,33 l minerálka

40 g kanapky

COFFEE BREAK 2
Cena 8,58 € bez DPH 

10,30 € s DPH

0,20 l čaj

7 g káva

0,33 l minerálka

50g obložený chlieb
(syrový, šunkový, 

salámový, vegetariánsky)

80 g štrúdľa

60 g slaného pečiva

COFFEE BREAK 3
Cena 11,33 € bez DPH 

13,60 € s DPH

0,20 l čaj

7 g káva

0,33 l minerálka

0,33 l nealko

50 g obložený chlieb
(syrový, šunkový, 

salámový, vegetariánsky)

60 g koláč z kysnutého cesta

60 g slané pečivo

100 g čerstvé ovocie

COFFEE BREAK 4
Cena 15,08 € bez DPH 

18,10 € s DPH

0,20 l čaj

7 g káva

0,33 l minerálka

0,33 l nealko

120 g obložená minibageta 
(syrová, šunková, salámová, 

vegetariánska)

40 g kanapky

70 g pizzové slimáky

50 g cukrárenské výrobky 
(rôzne druhy)

200 g čerstvé ovocie

COFFEE BREAK 5
Cena 15,91 € bez DPH 

19,10 € s DPH

0,20 l čaj

7 g káva

0,33 l minerálka

120 g obložená minibageta 
(syrová, šunková, salámová, 

vegetariánska)

40 g kanapky

100 g obložená misa (syrová, šunková, 
salámová, vegetariánska)

70 g škvarkový pagáč

60 g koláč z kysnutého cesta 

80 g muffin

200 g čerstvé ovocie

Na prípravu coffee breakov
je potrebný minimálny počet

20 osôb. 
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minimálny počet 30 osôb

BuFEt 1
Cena 14,17 € bez DPH 

17,00 € s DPH

studENý BuFEt
50 g Selekcia slovenských a zahraničných 

syrových výrobkov

POliEVKa
0,25 l Slepačí vývar s rezancami

tEPlý BuFEt
75 g Pomaly pečené bravčové karé 
na fazuľkových luskoch so slaninou

75 g Vyprážaný kurací rezeň
100 g Gnocchi so sušenou paradajkou, červenou cibuľou 

a zelenou špargľou
75 g Filet z Tilapie na cukete

100 g Karfiolový quiche

PRílOhy
75 g Zemiakové hranolky

75 g Dusená ryža s hráškom
75 g Anglická zelenina

šalÁty
80 g Paradajkovo – uhorkový šalát

80 g Tzatziki šalát

dEzERty
70 g Ananásový rez

BuFEt 2
Cena 17,50 € bez DPH 

21,00 € s DPH

studENý BuFEt
50 g Caprese so cherry paradajkami a domácim pestom

50 g Selekcia slovenských a zahraničných syrových výrobkov
50 g Selekcia slovenských a zahraničných mäsových výrobkov

POliEVKa
0,25 l Kalerábová polievka so slaninou

tEPlý BuFEt
75 g Bravčová panenka s demi glace omáčkou

75 g Kurací špíz so zeleninou
100 g Karfiolový rezeň

100 g Grilované kuracie krídelká
75 g Grilovaný losos na pečenej cukete

100 g Halušky s bryndzou

PRílOhy
75 g Gratinované zemiaky
75 g Zemiakové hranolky

75 g Grilované šampiňóny s čerstvou paprikou a pestom

šalÁty
80 g Cviklový šalát s vajíčkom

80 g Paradajkovo – uhorkový šalát
80 g Kukurica

dEzERty
70 g Banánová roláda

70 g Ovocné želé
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minimálny počet 30 osôb

BuFEt 3
Cena 20,83 € bez DPH 

25,00 € s DPH

studENý BuFEt
50 g Melón s prosciutom

50 g Caprese so cherry paradajkami a domácim pestom
50 g Selekcia slovenských a zahraničných syrových výrobkov
50 g Selekcia slovenských a zahraničných mäsových výrobkov

POliEVKa
0,25 l Hráškový krém

tEPlý BuFEt
75 g Hovädzí roštenec na marinovaných šampiňónoch

75 g Bravčové líčka na zelenine
75 Vyprážaný kurací rezeň

75 g Losos parfumovaný v zázvore
100 g Karfiolový rezeň

100 g Gofri s horúcim ovocím

PRílOhy
75 g Zemiakové hranolky; 75 g Gratinované zemiaky

75 g Anglická zelenina; 75 g Dusená ryža

šalÁty
80 g Kapustový šalát; 80 g Uhorkový šalát; 80 g Kukurica

dEzERty
70 g Parížsky rožok

70 g Vanilkový venček
70 g Jogurtový s lesným ovocím
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maximálny počet 100 osôb

sERVíROVaNÉ 2 chOdOVÉ mENu
Cena od 10,00 € bez DPH 

od 12,00 € s DPH

sERVíROVaNÉ 3 chOdOVÉ mENu
Cena od 12,50 € bez DPH 

od 15,00 € s DPH
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tatRalaNdia
Tatralandia je jedným z najväčších areálov vodnej zábavy s ubytovaním 
v  strednej Európe a  zároveň jediným, kde si môžete aj zasurfovať. 
Nachádza sa v  regióne Liptov - oblasti s  množstvom kultúrnych 
pamiatok, svojráznou ľudovou kultúrou a  folklórom, ktorú obklopujú 
najväčšie slovenské hory - Vysoké a Nízke Tatry, Veľká a Malá Fatra, 
Chočské vrchy. Počas letnej sezóny si na svoje prídu malí aj veľkí v 14 
bazénoch s morskou, termálnou aj čírou vodou. Nudiť sa určite nebudete 
vďaka 28 toboganom a šmýkačkám, atrakciám, celodennému programu 
s animačným tímom či letným eventom. A keby náhodou pršalo, tak 
sa stretneme pod priehľadnou strechou celoročného Tropical Paradise, 
kde teplota vody ani vzduchu neklesá pod 30 °C.

suRF WaVEs
Interiérový surf simulátor využíva špeciálnu technológiu vystavanú formou 
umelej rieky, ktorá dokáže tvoriť vlny, ktoré sú podobné tým v oceáne. 
Rovnomerný prúd vody hnaný rýchlosťou od 30 do 70 km/hod. v spojení 
so zakrivením povrchu vytvorí ideálne podmienky pre surfovaciu dosku, 
ktorá sa dokáže kĺzať po hladine. Zakrivenie spôsobujúce súčasne 
stúpajúcu rýchlosť umožňuje surferovi skúšať a  opakovať oblúčiky 
a  vychutnať si rôzne triky. V  Hawaii komplexe sa nachádzajú štyri 
dráhy na ploche 68 m2. Plusom umelej vlny je to, že sa naučíte surfovať 
v bezpečnom prostredí, ktoré je ovládateľné, a tak je tento šport vhodný 
pre všetky vekové kategórie.
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WEllNEss cENtRE
Objavte čaro relaxu v Tatralandii a vychutnajte si našu pestrú ponuku 
masáží, kúpeľov, zábalov a iných relaxačných aj liečebných procedúr. 
V tomto úžasnom svete načerpáte novú energiu a vychutnáte si naplno 
oddych. Nájdite si trošku času, ktorý venujete len sebe.

KEltsKý sauNOVý sVEt
Keltský saunový svet je jedinečný komplex 21 parných, vodných 
a masážnych kúpeľov, sáun a procedúr. Dokáže aktivovať všetky ľudské 
zmysly a  takýmto spôsobom zregenerovať i  uvoľniť celé telo. Len 
saunový svet prináša potešenie z vody (hydroterapia), povznášajúcich 
vôní (aromaterapia), hudby (muzikoterapia) a  tepla  – to všetko pre 
upevnenie zdravia a krásy.
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ODPORÚČANÉ AKTIVITY

liPtOV aRÉNa tatRalaNdia
Liptov Aréna Tatralandia je moderná multifunkčná športová hala s hracou 
plochou 1 890 m2. Podlahovým kúrením, centrálnym ozvučením, bezbariérovým 
prístupom, tribúnou a plne klimatizovanými priestormi spĺňa všetky moderné 
požiadavky na prevádzkovanie širokého spektra halových športov. Na svoje si 
prídu predovšetkým priaznivci tenisu, volejbalu, nohejbalu, halového futbalu, 
bedmintonu či florbalu a stolného tenisu. Liptov Aréna Tatralandia je ideálnym 
miestom aj na realizáciu veľkých športových, kultúrno-spoločenských či 
firemných podujatí a teambuildingov.

huRRicaNE FactORy
Objavte netradičný, adrenalínový a  predsa bezpečný šport a  zábavu pre 
každého! Príďte si vyskúšať pocit voľného pádu v  bezpečí simulátora, 
v pohodlnej výške a za neustáleho dozoru profesionálnych inštruktorov.

KRyO cENtRum liPtOV
Na rozdiel od typického zimného tatranského chladu je ten v kryokomore 
suchý s teplotou -120 °C, čo spôsobuje v ľudskom organizme stiahnutie ciev. Po 
následnom zahriatí dochádza k ich roztiahnutiu. Tento proces prináša pre telo 
dlhodobo priaznivé účinky. Procedúrou dochádza k aktívnemu prekrveniu, ktoré 
výrazne zlepšuje metabolizmus a zrýchľuje vyplavovanie škodlivín z organizmu. 
Okrem celotelovej aplikácie v kryokomere je možná aj lokálna aplikácia.

zOOKONtaKt tatRalaNdia
Zvieratá v kontaktnej zoo sú skutočne na dosah a okrem pohladkania ich môžu 
návštevníci aj kŕmiť. Tam, kde fyzická blízkosť nie je pre bezpečnosť možná, 
sprostredkujú kontakt svojím pútavým výkladom ošetrovatelia. Okrem prehliadky 
zvierat je tu aj množstvo jedinečných atrakcií pre malých aj veľkých, ako napríklad 
kolotoč, minigolf, zrkadlový labyrint, vláčik či miniatúry svetových budov. 
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ODPORÚČANÉ AKTIVITY

music cluB haPPy ENd
Nočný hudobný klub je stvorený pre nekonečnú zábavu s ohromnou kapacitou 
viac ako 1 000 zábavychtivých ľudí. Exkluzivitu dvojposchodovému priestoru 
so sklenenými mostíkmi dodáva aj samostatný VIP salónik, 3 bary a  dramatické 
osvetlenie. Špičková aparatúra FUNKTION ONE poteší nielen DJov a kapely, ale 
aj náročné uši užívajúcich si návštevníkov. Cez deň funguje HAPPY END ako 
SKI IN – SKI OUT reštaurácia s terasou priamo na svahu pod Chopkom.

hORsKÉ a lyŽiaRsKE stREdisKO JasNÁ
Jasná, to je viac ako 50 km zjazdoviek, 23 vlekov a lanoviek, 12 freeride zón, ale 
aj 14 après ski barov a reštaurácií. Nechýba ani lyžiarska škola, požičovne a servis 
športového vybavenia či predajne so športovým tovarom. V lete stredisko ponúka 
čistý čerstvý vzduch, relax a množstvo zážitkových a športových aktivít. Nevynechajte 
návštevu panoramatickej reštaurácie Rotunda s 3 apartmánmi s obrovskou strešnou 
terasou a výhľadom na Horehronie a Západné Tatry.

dEmÄNOVsKÁ JasKyŇa slOBOdy
Národná prírodná pamiatka Demänovské jaskyne na severnej strane Nízkych 
Tatier je najdlhším jaskynným systémom na Slovensku. Medzi jej dominanty patrí 
Demänovská jaskyňa slobody, ktorá dlhé roky očaruje návštevníkov bohatou 
sintrovou výplňou rozličných farieb, tajuplným podzemným tokom Demänovky 
i čarokrásnymi jazierkami. Je najviac navštevovanou sprístupnenou jaskyňou na 
Slovensku a nachádza sa len niekoľko kilometrov od lyžiarskeho strediska Jasná. 

EVENty a aKtiVity
Spoznajte svojich kolegov z iného uhla pohľadu, zabavte sa spoločne na netradičnom 
teambuildingu a utužte svoj kolektív s nami. Holiday Village Tatralandia ponúka 
množstvo aktivít. Plánujete väčšiu oslavu? Naše variabilné konferenčné priestory 
ponúkajú tiež široký priestor pre svadby, stužkové či rodinné oslavy v samostatnej 
budove, a tak nebudete rušiť ubytovaných hostí.
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holiday Village tatralandia | https://www.tmrhotels.com/sk/mitingy-a-podujatia/
Ráztocká 21 | 031 05 Liptovský Mikuláš

+421 911 119 501 | event@tmr.sk


