
 
 

Twój (Go) Pass zapewni Ci jeszcze więcej wrażeń 
 
Przy rezerwacji z kartą Gopass otrzymasz dodatkowo bilet na kolejkę linową albo wstęp do parku 
wodnego na każdy dzień pobytu*!  
 
Wystarczy, że zarejestrujesz się w programie Gopass**, a otrzymasz w prezencie na każdy dzień pobytu 
dodatkowy bonus. Wybierz według własnego uznania wstęp do parku wodnego lub wycieczkę kolejką 
linową.  
 
* Oferta dotyczy wszystkich pobytów w terminie od 04.04.2022 do 30.11.2022 (ostatni dzień check-

out) zarezerwowanych przed lub po 04.04.2022 w sprzedaży bezpośredniej i przez kanały sprzedaży 

online grupy TMR (www.tmrhotels.com; www.gopass.travel). Oferta dotyczy słowackich hoteli TMR z 

wyjątkiem produktu: Noc na Łomnicy, Noc na Chopoku. Oferta dotyczy również dnia przyjazdu (check-

in) i wyjazdu (check-out). W dniu przyjazdu można korzystać z benefitu dopiero od godz. 12:00. Bilety 

są imienne i danego dnia można skorzystać tylko z jednego benefitu – kolejki linowej lub parku 

wodnego. 

Bilet na kolejkę linową jest imienny i obowiązuje tylko na jednym wybranym przez klienta odcinku. 
Jeżeli pobyt odbywa się w dniu, w którym kolejki nie kursują lub jeżeli z powodu złej pogody lub innych 
nieprzewidzianych okoliczności działanie kolejek zostanie wstrzymane, klientowi nie przysługuje żadne 
odszkodowanie w formie pieniężnej lub jakakolwiek inna forma rekompensaty. Benefit nie stanowi 
podstawy do roszczeń prawnych.  
  
Bilet na kolejkę linową w Tatrach Wysokich obowiązuje na wybranych odcinkach: Tatranská Lomnica – 
Skalnaté Pleso lub Starý Smokovec – Hrebienok lub Štrbské Pleso - Solisko, zgodnie z aktualnym 
rozkładem jazdy kolei linowych.  
 
Bilet na kolejkę linową w Tatrach Niskich można wykorzystać na przejazd kolejkami 
linowymi na odcinku Biela Púť lub Záhradky - Priehyba - Chopok – Kosodrevina- Krupová i tą samą 
trasą w drugą stronę. Z Chopoka Południe (Chopok Juh) obowiązuje na tę samą trasę w przeciwnym 
kierunku.  
 
W przypadku zainteresowania, klient ma prawo wymienić bilet na kolejkę linową za jednorazowy bilet 
wstępu do parku wodnego Bešeňová lub Tatralandia. Bilety są całodniowe, wydane imiennie i 
obowiązują tylko na czas pobytu. Klient ma możliwość wyboru parku wodnego na dany dzień pobytu. 
W przypadku, gdy z powodu złej sytuacji epidemiologicznej lub innych nieprzewidzianych okoliczności 
nie będzie możliwości skorzystania z biletów wstępu do parków wodnych, klientowi nie przysługuje 
prawo do rekompensaty finansowej lub niefinansowej ani odszkodowania. Benefit nie stanowi 
podstawy do roszczeń prawnych.  
 
** Aby skorzystać z biletów niezbędna jest rejestracja w programie Gopass. Jeśli nie jesteś jeszcze 

członkiem programu Gopass, dokonaj prostej, wcześniejszej rejestracji jeszcze przed przyjazdem do 

hotelu lub poproś o nią w recepcji hotelu podczas zameldowania. W przypadku zainteresowania 

o wydanie karty Gopass podczas zameldowania w hotelu, wydanie karty podlega opłacie w wysokości 

2€. Jeśli już posiadasz kartę Gopass, zabierz ją ze sobą, ponieważ dzięki niej otrzymasz zniżki i przywileje 

podczas pobytu. 

http://www.tmrhotels.com/
http://www.gopass.travel/

