
 

 

Ještě více zážitků pro hosty TMR hotelů 
 
K zimnímu pobytu Vám dopřejeme skipassy, lanovky a vodní parky navíc*! 
 
Stačí, když si zakoupíte pobyt u smluvního partnera (cestovní kancelář/agentura) společnosti Tatry 
Mountain Resorts (provozovatel TMR hotelů), budete registrováni v Gopass** a my Vám během pobytu 
dopřejeme ještě o jeden zážitek navíc. Vyberte si podle Vaší chuti lyžovačku, výlet lanovkou nebo vstup 
do vodního parku. 
 
* Nabídka platí pro všechny pobyty v termínu od 1. 12. 2022 do 23. 4. 2023 (poslední den check-out) 
rezervované kdykoliv před nebo po 1. 12. 2022 prostřednictvím smluvních partnerů TMR (cestovních 
kanceláří a agentur). Nabídka se vztahuje na slovenské TMR hotely. 
  
Během pobytu ve výše uvedeném termínu dostanete k pobytu skipassy ve střediscích Jasná, Tatranská 
Lomnica, Štrbské Pleso a Starý Smokovec (počet nocí = počet skipassů). Nabídka neplatí pro příjezdový 
den (check-in). Skipass je nepřenosný a lze ho využít i jako pěší obousměrný lístek na lanovku. V jeden a 
ten samý den lze využít vstup jen do jednoho vybraného lyžařského střediska během aktuální provozní 
doby lanovek v Jasné nebo ve Vysokých Tatrách. Skipass nelze použít pro večerní lyžování nebo speciální 
produkty (např. Fresh Track). 
Během pobytu v Hotelu Tři Studničky dostanete ke skipassu službu FAST PASS, který je navázaný na 
službu skipass a platí každý den během platnosti skipassu do konce pobytu. Služba je nepřenosná. 
 
Lístek na lanovky je nepřenosný a v daný den pobytu ho lze využít pouze na jednom, Vámi zvoleném 
úseku. V případě, že se pobyt uskuteční mimo provozní dny lanovek nebo bude provoz lanovek z důvodu 
nepříznivého počasí nebo jiných nepředvídaných okolností přerušena, klientovi nevzniká právo na 
jakoukoli finanční nebo nefinanční kompenzaci nebo náhradu. Na poskytnutí benefitu není právní nárok. 
 
Lístek na lanovku ve Vysokých Tatrách lze využít ke zpáteční jízdě ve vybraných úsecích: Tatranská 
Lomnica – Skalnaté Pleso nebo Starý Smokovec – Hrebienok nebo Štrbské Pleso – Solisko, podle 
aktuálního provozu lanových drah. Lístek na lanovku neplatí pro trasu Skalnaté Pleso – Lomnický štít. 
 

Lístek na lanovku v Nízkých Tatrách lze využít ke zpáteční jízdě v úsecích Biela Púť nebo Záhradky – 
Priehyba – Chopok – Kosodrevina – Krupová nebo Srdiečko a stejnou trasou zpět. Z Chopku Juh platí na 
stejnou trasu v opačném směru. 
 
V případě zájmu má klient nárok využít místo lístku na lanovku jednorázový vstup do vodního parku 
Bešeňová nebo Tatralandia. Vstupy jsou celodenní, nepřenosné a platí výlučně během trvání pobytu. 
Klient má možnost výběru vodního parku na daný pobytový den. V případě, že z nepředvídaných či 
pandemických důvodů nebude možnost využití vstupů do vodních parků, klientovi nevzniká právo na 
jakoukoliv finanční nebo nefinanční kompenzaci nebo náhradu. Na poskytnutí benefitu není právní 
nárok. 
 
**Využití benefitu je podmíněno registrací všech členů rezervace do Gopassu před nástupem na pobyt. 
Pokud již klient registrovanou Gopass kartu má, je třeba ji předložit při check-inu. V případě zájmu o vydání 
Gopass karty na recepci hotelu, bude její vydání na místě zpoplatněno částkou 2 €. V případě odmítnutí 
registrace klienta do Gopass ztrácí nárok na čerpání benefitů – skipasů, lístků na lanovky a vstupy do 
vodních parků, jakož i finanční kompenzaci. 
Registrace do Gopass: https://www.gopass.travel/CZ/homepage/registration  

https://www.jasna.sk/informacie/informacie/prevadzka-lanoviek
https://www.vt.sk/informacie/info/prevadzka-lanoviek
https://www.gopass.travel/CZ/homepage/registration

