
 

 
 

 

 

 
K zimnému pobytu s Gopass Vám doprajeme skipassy, lanovky a vodné parky navyše*! 

 
Stačí, že budete registrovaní v Gopass** a my Vám počas pobytu doprajeme ešte o jeden  zážitok naviac. 
Vyberte si podľa Vašej chuti lyžovačku, výlet lanovkou alebo vstup do vodného parku. 

 
* Ponuka platí pre všetky pobyty v termíne od 1. 12. 2022 do 23. 4. 2023 (posledný deň check-out) 
rezervované kedykoľvek pred alebo po 1. 12. 2022 prostredníctvom priamych predajných offline a 
online kanálov TMR (www.tmrhotels.com; www.gopass.travel). Ponuka sa vzťahuje na slovenské TMR 
hotely, s výnimkou produktov: Noc na Lomnickom štíte.  
Počas pobytu vo vyššie uvedenom termíne dostanete k pobytu skipassy v strediskách Jasná, Tatranská 
Lomnica, Štrbské Pleso a Starý Smokovec (počet nocí = počet skipassov). Ponuka neplatí pre 
príchodový deň (check-in). Skipass je neprenosný a je možné ho využiť aj ako pešiacky obojsmerný 
lístok na lanovku. V jeden a ten istý deň je možné využiť vstup len do jedného vybraného lyžiarskeho 
strediska počas aktuálnej prevádzkovej doby lanoviek v Jasnej  alebo vo Vysokých Tatrách. Počas 
pobytu v Hoteli Tri Studničky dostanete k skipassu službu FAST PASS, ktorý je naviazaný na službu 
skipass a platí každý deň počas platnosti skipassu do konca pobytu. Služba je neprenosná. 

 
Lístok na lanovky je neprenosný a v daný deň pobytu je možné využiť ho iba na jednom, Vami zvolenom 
úseku. V prípade, že sa pobyt uskutoční mimo prevádzkových dní lanoviek alebo bude prevádzka 
lanoviek z dôvodu nepriaznivého počasia alebo iných nepredvídaných okolností prerušená, klientovi 
nevzniká právo na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú kompenzáciu alebo náhradu. Na poskytnutie 
benefitu nie je právny nárok. 

 

Lístok na lanovku vo Vysokých Tatrách je možné využiť na spiatočnú jazdu vo vybraných úsekoch: 
Tatranská Lomnica – Skalnaté Pleso alebo Starý Smokovec – Hrebienok alebo Štrbské Pleso - Solisko, 
podľa aktuálnej prevádzky lanových dráh. Lístok na lanovku neplatí pre trasu Skalnaté Pleso – Lomnický 
štít. 

 
Lístok na lanovku v Nízkych Tatrách je možné využiť na spiatočnú jazdu v úsekoch Biela Púť alebo 
Záhradky - Priehyba - Chopok – Kosodrevina – Krupová alebo Srdiečko a rovnakou trasou späť. Z 
Chopku Juh platí na rovnakú trasu v opačnom smere. 

 
V prípade záujmu má klient nárok využiť namiesto lístku na lanovku jednorazový vstup do vodného 
parku Bešeňová alebo Tatralandia. Vstupy sú celodenné, neprenosné a platia výlučne počas trvania 
pobytu. Klient má možnosť výberu vodného parku na daný pobytový deň. V prípade, že z 
nepredvídaných či pandemických okolností nebude možnosť využitia vstupov do vodných parkov, 
klientovi nevzniká právo na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú kompenzáciu alebo náhradu. Na 
poskytnutie benefitu nie je právny nárok. 

 
**Využitie skipassu je podmienené registráciou všetkých členov rezervácie do Gopassu pred nástupom 
na pobyt. Ak ešte nie ste členom Gopassu, zaregistrujte sa jednoducho na gopass.travel a na recepcii 
hotela pri check-in Vám budú vydané Gopass karty pre všetky osoby. Gopass karta bude na mieste 
spoplatnená sumou 2€. Ak už Gopass máte, vezmite si ho na dovolenku so sebou, pretože vám odomyká 
všetky zľavy a benefity počas pobytu. 

 

http://www.tmrhotels.com/
http://www.gopass.travel/
https://www.jasna.sk/informacie/informacie/prevadzka-lanoviek
https://www.vt.sk/informacie/info/prevadzka-lanoviek

