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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 | www.meetings.tmrhotels.com
Ráztocká 21 | 031 05 Liptovský Mikuláš
+421 911 054 391 | event@tmr.sk

Ľudmila Buvalová
Riaditeľka 
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INFORMÁCIE O HOTELI

POPIS HOTELA:
Holiday Village Tatralandia tvorí 522 lôžok (399 pevných lôžok + 
123 prísteliek) umiestnených v 103 bungalovoch a apartmánoch: 
44 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 spolu s  Aquaparkom Tatralandia je 
zároveň súčasťou jedného z  najväčších aqua fun 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 priamo v  komplexe Holliday Resort 
Tatralandia, ktorého súčasťou je aj jeden z  najväčších 
aquaparkov v strednej Európe.
4 km do centra Liptovského Mikuláša
45 min. autom od najbližšieho letiska Poprad
3 hod. od letiska v Krakowe
4 hod. od letiska v hlavnom meste, Bratislava

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
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
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

APARTMÁN TYP 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: 44

BUNGALOV TYP 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

Fantázii a  zábave sa hranice nekladú v  Holiday Village Tatralandia. Kreatívny komplex 103 bungalovov a  apartmánov je 
súčasťou jedného z najväčších aqua fun parkov v strednej Európe Tatralandia. Dobrodružstvo a  zábava vás čakajú v  11 
štýlových osadách samotného areálu, v celoročnom areáli vodnej zábavy Tatralandia a v najmodernejšom lyžiarskom stredisku 
na Slovensku, Jasná. Spojte si tropickú zábavu so zimnou dovolenkou v Holiday Village Tatralandia.

Apartmány a bungalovy
Každý apartmán má vlastný plne vybavený kuchynsky kút s chladničkou, mikrovlnkou, dvojplatničkou, rýchlo-varnou 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.

INFORMÁCIE O HOTELI HOTELOVÉ IZBY VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU TATRALANDIAHOTELOVÉ IZBY



HOTELOVÉ IZBY

BUNGALOV TYP C (7+1)
Samostatne stojací, dvojposchodový domček, ktorý pozostáva z jednej 
4- 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. Objavte u nás 
gastronómiu Liptova. Nechajte sa prekvapiť neobyčajnými špecialitami, 
alebo stavte na istotu a vychutnajte si vašu obľúbenú slovenskú 
pochúťku.
Otváracie hodiny: 7.00 – 22.00 hod. (v prípade teambuildingu je 
možnosť predĺženia)
Kapacita reštaurácie: 183 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 *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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minimálny počet 10 osôb

COFFEE BREAK 1
Cena 5,50 € bez DPH 

6,60 € s DPH

0,20 l čaj

7 g káva

0,33 l minerálka

40 g kanapky

COFFEE BREAK 2
Cena 7,50 € bez DPH 

9,00 € s DPH

0,20 l čaj

7 g káva

0,33 l minerálka

50 g obložený chlebík so šunkou, 
syrom a paradajkou

80 g štrúdľa

60 g slaného pečiva

COFFEE BREAK 3
Cena 10,25 € bez DPH 

12,30 € s DPH

0,20 l čaj

7 g káva

0,33 l minerálka

0,33 l nealko

50 g obložený chlebík so šunkou 
syrom a paradajkou

60 g moravský koláč

60 g slané pečivo

100 g čerstvé ovocie
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minimálny počet 10 osôb

COFFEE BREAK 4
Cena 13,83 € bez DPH 

16,60 € 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 14,33 € bez DPH 

17,20 € s DPH

0,20 l čaj

7 g káva

0,25 l minerálka

120 g obložená minibageta 
(syrová, šunková, salámová, 

vegetariánska)

40 g kanapky

100 g syrová misa mix

70 g škvarkový pagáč

60 g moravský koláč

80 g muffin

200 g ovocie
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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 vodnej zábavy 
s ubytovaním v strednej Európe a zároveň jediným, kde si môžeš 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 s určitým 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 tým 
pádom je tento šport vhodný pre všetky vekové kategórie.

INFORMÁCIE O HOTELI HOTELOVÉ IZBY VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU TATRALANDIA

WELLNESSTATRALANDIA

TATRALANDIA

TATRALANDIA



WELLNESS PARADISE
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

MUSIC CLUB HAPPY END
Je music club stvorený pre nekonečnú zábavu s ohromnou kapacitou viac ako 
1000 zábavychtivých ľudí. Exkluzivitu dvojposchodovému priestoru so sklenenými 
mostíkmi dodáva aj samostatný VIP salónik, 3 bary a  dramatické osvetlenie. 
Špičková aparatúra FUNKTION ONE poteší nie len DJov a kapely, ale aj náročné 
uši užívajúcich si návštevníkov.

HORSKÉ A LYŽIARSKE STREDISKO JASNÁ
Jasná to je 46 km zjazdoviek, 30 vlekov a  lanoviek, 11  športových obchodov, 
8 požičovní lyží s lyžiarskou školou a servisom, 15 après-s ski barov a reštaurácií. V lete 
stredisko ponúka čistý čerstvý vzduch, relax a možnosť získať kondičku niekoľkými 
spôsobmi - je to jedinečné miesto s modernými športovými možnosťami pre každého. 
Nevynechajte návštevu panoramatickej reštaurácie Rotunda v  3  apartmánoch 
s obrovskou strešnou terasou a výhľadom na Horehronie a Západné Tatry.

DEMÄNOVSKÁ JASKYŇA SLOBODY
Jaskyňa slobody sa nachádza na pravej strane Demänovskej doliny, niekoľko 
kilometrov pod známym lyžiarskym strediskom Jasná. Na výstupovej trase je 
náučný chodník.

HARMÓNIA
Saunový svet Harmónia je jeden z najväčších wellness & spa centier na Slovensku. 
Objavte dokonalú harmóniu relaxu a oddychu v Bešeňovej. Holisticky zameraný 
wellness s dôrazom na starostlivosť tela, duše a mysle je zdrojom novej energie pre 
každého. Nový wellness & spa ponúka prepojenie Liptovskej prírody prostredníctvom 
brezových stromov, bešeňovskej jaskyne s nekonečnými vodopádmi a veľkolepým 
Saunovým dómom. Vychutnajte si pokojné chvíle v príjemnom prostredí tepidária 
a načerpajte novú energiu. Novinkou je aj samostatný vstup do wellness & spa, bez 
použitia vstupu do vodného parku Bešeňová.
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ODPORÚČANÉ AKTIVITY

ŠTVORKOLKY
Možnosť vyskúšať terénne štvorkolky v  off road aréne neďaleko centra 
Liptovského Mikuláša, alebo zažiť adrenalínové dobrodružstvo pri vyhliadkovej 
jazde so sprievodcom. Ovládanie štvorkolky je vďaka automatickej prevodovke 
veľmi jednoduché a zážitok maximálny.

RAFTING
Jazda na gumenom člne na divokej vode! Splavujú sa rieky a vodné kanály 
v krásnych prostrediach tatranskej prírody. Čaká na Vás adrenalínový zážitok 
pri prekonávaní veľkých vĺn, perejí, spenených vodných valcov a skokov. To 
všetko v spoločnosti skúsených inštruktorov.

PAINTBALL
Paintball je moderná, strategická a  dynamická športová hra jednotlivcov 
a skupín, bojujúcich proti sebe. Hráči majú možnosť v hre ukázať svoje fyzické 
zdatnosti, pohotovosť a šikovnosť. Je vhodný pre firemné akcie a športové 
hry s teambuilding aktivitami. Skupina hráčov tímovo spolupracuje - učia sa 
vzájomnej dôvere a spoločne zvládajú rôzne situácie.

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.
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