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Tatralandia obok liptowskiego Mikulaszu (40 km
od granicy z Polska).

11 base-

nów Tatralandii zajmuje powierzchnie 14ha. W sezonie
letnim korzysta z nich codziennie 4 tys. osób. W zimowym - o tysiac mniej. Bl~sko
polowa klientów to Polacy,
którzy u siebie nie moga liczyc na podobne atrakcje.
Na Podhalu dziala tylko jeden aquapark. Na zb,oczu
zakopianskiejAntalówki,ko~
rzystajac z istniejacych tam
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zródel geotermalnych, wybu-

dowano nowoczesne cieplice. Mimo ze w sklad kompleksu wchodza zaledwie
tr,zy baseny, w sezonie
.9p:wiedzago blisko 2,5 tys.
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W przyszlym roku na Podhalu otwarte zostana dwakolejne aquaparki. Koncza sie
juz prace wykonczeniowe
w kompleksie pieciu basenów w BanskiejNiznej (pow.
nowotarski) polozonym tuz
obok zakopianki.
Przed przyszlorocznymi
swietami BozegoNarodzenia
pierwsi gosciebeda sie-mogli
takze pluskac w Bukowinie
Tatrzanskiej (pow.nowotarski). Powstaje tam kompleks
wypoczynkowy, w którego
sklad bedzie wchodzic az 12
basenów, Wtym szesciu zewnetrznych.
Ciekawostkabedzie wylozona drewnem sala regionalna, w której goscie bedamoczyc sie w beczkach, sluchac góralskiej muzyki i podz!wiacpanorame Tatr.

