
Nájdite si aj vy
to svoje s Chalets Jasná 

Collection****

konferenčné priestory 
so zľavou až do 50%
v susedných hoteloch*

pitný režim
počas konferencie

zvýhodnené ceny 
skipasov

dlhšie otváracie hodiny 
wellness so saunami
a vírivkami

súkromie horského 
chaletu v celoročnom 
stredisku Jasná

KONTAKTUJTE NÁS

A MY SA O VÁS POSTARÁME:

EVENT@TMR.SK 
+421 911 748 495, +421 911 748 496,

+421 903 911 671

raňajky
priamo do Vašej postele

služby štvorhviezdičkového
hotela so Chalet service



• ideálna ski-in ski-out poloha pre aktívnych
    športovcov v menej rušnej lokalite Jasná Záhradky
• 8 mezonetových apartmánov
• kuchyňa s kompletným vybavením pre 6 osôb
• priestranná obývačka s krbom a balkónom
• in-house wellness je spoločné pre viacero
    apartmánov

OD 178 €
4 OSOBY/NOC

MOUNTAIN
MEZONET

MOUNTAIN
CHALET

OD 218 €
4 OSOBY/NOC

• viacpodlažné priestrannejšie apartmány 
• 10 apartmánov v lokalite Jasná Záhradky
• 16 apartmánov v lokalite Jasná Centrum
• kuchyňa s kompletným vybavením pre 6 
• priestranná obývačka s krbom, terasa alebo balkón
• in-house wellness spoločné pre viacero
    apartmánov

• jednopodlažné apartmány situované v centre
    strediska Jasná len pár krokov od zjazdovky
• jednospálňové alebo dvojspálňové apartmány
• 10 Mountain apartmánov
• kuchyňa s kompletným vybavením
• priestranná obývačka s terasou
• lyžiareň spoločná pre všetky apartmány v danom 

chalete

OD 114 €
2 OSOBY/NOC

MOUNTAIN
APARTMENTS

MODERN
APARTMENTS

OD 134 €
2 OSOBY/NOC

• jednopodlažné apartmány situované v centre

    strediska Jasná priamo vedľa zjazdovky

• jednospálňové alebo dvojspálňové apartmány

• 6 Mountain apartmánov v jednom chaletovom dome

• kuchyňa s kompletným vybavením 

• priestranná obývačka s terasou alebo balkónom

• lyžiareň, spoločenská miestnosť, in-house wellness          
s odpočivárňou, fínskou saunou a vonkajšou vírivkou,  
ktoré sú spoločné pre všetky apartmány v danom     
chalete

Cena platí pri obsadení apartmánu 2/4 platiacimi osobami (v závislosti od vybraného typu ubytovania). Ponuka je platná pre skupinové rezervácie v hoteli Chalets Jasná Collection****  pri pobytoch 

nedeľa - štvrtok od 8.12.2019 do 31.10. 2020. Výška zliav a konečná cenová kalkulácia je závislá od termínu, obsadenosti hotela a veľkosti rezervácie. Zmena podmienok vyhradená.

*Susedné hotely vzdialené v bezprostrednej vzdialenosti chaletových domov Otupné – Hotel Pošta**** a Hotel Grand**** Jasná.


