
Hľadieť na východ slnka, ktorého prvé zlatisté 
lúče sa trblietajú na hladine Liptovskej Mary 
a svojím svetlom prebúdzajú i majestátne 
siluety Západných Tatier, sa človeku nezunuje 
asi nikdy. Možno aj preto sa „Východ slnka“ 
usídli pri Liptovskej Mare natrvalo. Názov 
SUNRISE dostal totiž nový rekreačný komplex, 
ktorého výstavbu začnú počas druhého 
polroku 2008.

 Región Liptov bol Slovenskou agentúrou cestov-
ného ruchu vyhodnotený ako lokalita s najširšou 
a najuniverzálnejšou ponukou cestovného ruchu 
v rámci Slovenska a ako taký má všetky predpokla-
dy presadiť sa výraznejšie aj na medzinárodnom 
trhu. Medzi jeho prednosti patrí okrem iného i to, 
že susedí s ďalšími vysoko atraktívnymi oblasťami 
a na území samotného regiónu je sústredených 
množstvo turistických lákadiel.

Napriek tomu na Liptove dosiaľ chýbala ponuka 
vysoko kvalitných služieb, zameraných na strávenie 
individuálnej alebo rodinnej dovolenky či pracovnej 
cesty v jednom nadštandardne a komplexne vyba-
venom stredisku. Práve projekt SUNRISE by mal 
túto medzeru zaplniť.

Rekreačný komplex – ucelený súbor objektov 
s apartmánovým ubytovaním a správnou budovou 
hotelového typu – očarí už svojou jedinečnou polo-
hou. Nachádzať sa bude v intraviláne obce Liptov-
ský Trnovec, priamo na brehu našej najväčšej vod-
nej nádrže Liptovskej Mary, nadväzujúc na priľahlú 
pláž a miesto pre vodné športy. Neďaleké Západné 
a Nízke Tatry ponúknu takmer neobmedzené mož-
nosti letnej i zimnej turistiky. V blízkom okolí sú 
naviac štyri akvaparky, dve golfové ihriská, obľúbe-
né lyžiarske stredisko Jasná, i unikátne „mestečko“ 
Western City. 

Komplex so štyrmi hviezdičkami
Projekt rezortu vypracoval architekt Igor Palčo. 

Komplex pozostáva z trojpodlažnej správnej bu-
dovy s apartmánovým ubytovaním, reštauráciou, 
barom, kongresovou sálou (s kapacitou 240 osôb), 
wellness (s plochou viac ako 380 m2) a podzemnými 
garážami, a z troch väčších apartmánových domov 

a z piatich menších rekreačných domčekov. Celkovo 
tu bude 134 apartmánov, z toho 54 v správnej bu-
dove, 60 v apartmánových domoch a 20 v rekreač-
ných domčekoch. 

Vzhľad budov reprezentuje modernú architek-
túru s optimálnym dispozičným riešením jednotli-
vých apartmánov a komerčných priestorov. 

Komplex by mal v rámci kategorizácie ubyto-
vacích stredísk získať označenie štyri hviezdičky, 
čomu zodpovedá aj vybavenie ubytovacích, stra-
vovacích a iných zariadení. Pre každý apartmán je 
zabezpečené vonkajšie či vnútorné parkovanie, a to 
25 parkovacích miest v suteréne správnej budovy 
a 103 exteriérových parkovacích miest.

Ku skrášleniu rezortu SUNRISE prispeje i udr-
žiavaný trávnik a okrasná zeleň. Vybudujú sa tu 
ihriská pre deti s rôznymi preliezačkami a piesko-
viskami a chýbať nebude ani vnútorné osvetlenie 
či lavičky. 

Predpokladá sa, že v období hlavnej turistickej 
sezóny budú apartmány využívať najmä turisti 
a budúci majitelia apartmánov. V mimosezónnom 
období sa kapacity vyťažia zasa aktivitami kongre-
sového cestovného ruchu.
 Magdaléna GONDOLOVÁ
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