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RESORT NARCIARSKI VYSOKÉ TATRY – 3 OŚRODKI 

NARCIARSKIE, KOMPLEKSOWA OFERTA USŁUG 

 

✓ 24 km tras zjazdowych w trzech ośrodkach Tatranská Lomnica, Starý i Štrbské Pleso, 20 

kolejek i wyciągów  

✓ Stylowa 15–osobowa gondola ze Startu na Łomnicki Staw 

✓ 2 ultranowoczesne kolejki linowe: 8-osobowa kanapa z atrakcyjnymi niebieskimi osłonami 

i specjalnym systemem Kids-stop oraz 6-osobowa kanapa z pomarańczowymi osłonami 

i podgrzewanymi siedzeniami  

✓ Gwarantowana jazda na nartach dzięki systemowi sztucznego naśnieżania przez 5 miesięcy w 

roku  

✓ 17,2 km sztucznie naśnieżanych tras w Tatrach Wysokich 

✓ Wszystkie rodzaje tras dla początkujących, średnio zaawansowanych narciarzy oraz dla 

miłośników freeride´u 

✓ Komfortowy zbliżeniowy system skipassów - GOPASS z własnym sklepem internetowym i 

kasami samoobsługowymi GOPASS w ośrodku  

✓ Nowa Aplikacja GOPASS z interaktywnymi mapami ośrodka i wszystkimi aktualnymi 
informacjami. 

✓ Zróżnicowane ceny karnetów w ośrodku Jezioro Szczyrbskie i Tatrzańska Łomnica 

✓ Centrum Obsługi Klienta w Tatrzańskiej Łomnicy i na Jeziorze Szczyrbskim  - wszystkie usługi 
dla klientów w jednym miejscu. 

✓ Korzystny karnet na cały sezon narciarski:  

       Sprytna Sezonówka Premium – obowiązuje we wszystkich ośrodkach holdingu TMR.      

✓ Pakiety pobytowe w hotelach TMR (GHP, GHS, FIS) z karnetami narciarskimi i parkami 

wodnymi na każdy dzień pobytu gratis. 

✓ Zabawa w Tatrach trwa całą noc - codziennie specjalny program après-ski – 

dzienna/wieczorna jazda na sankach, Tatrzański Wieczór Wrażeń, Kolacja pod gwiazdami, 

Ratrakowanie pełne wrażeń 

✓ Atrakcyjne imprezy przez całą zimę – Tatrzańska Świątynia Lodowa, Tatry Ice Master, Śnieżne 

Psy...  



✓ Rezerwacja miejsca parkingowego online - Parking Comfort w Tatrzańskiej Łomnicy 

✓ Fast Pass - pierwszeństwo wejścia do kolejek linowych w Tatrzańskiej Łomnicy i Jeziorze 

Szczyrbskim. 

 

TATRY WYSOKIE - TATRZAŃSKA ŁOMNICA, JEZIORO SZCZYRBSKIE I STARY SMOKOWIEC są doskonałym 
resortem narciarskim położonym w przepięknej scenerii Tatr Wysokich, posiadającym łącznie 24 km tras 
narciarskich z doskonałymi warunkami do uprawiania sportów zimowych i turystyki górskiej na wysokości 
ponad 2000 m n.p.m. Zdolność przewozowa 20 kolejek linowych i wyciągów we wszystkich trzech ośrodkach 
wynosi 21 385 osób na godzinę. Nowoczesny system naśnieżania gwarantuje śnieg przez co najmniej 5 
miesięcy w roku. Miłośnicy zimowej zabawy oprócz jazdy na nartach mogą skorzystać z bogatego programu 
apreski, jak np. zjazd na sankach ze Smokowieckiego Siodełka (Hrebienok), Fresh Track, Tatrzański Wieczór 
Wrażeń, Kolacja pod gwiazdami, Ratrakowanie pełne wrażeń i wiele innych. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

„NAJMNIEJSZE SPOŚRÓD GÓR WYSOKICH “ OFERUJĄ TRZY SWOJE OŚRODKI GÓRSKIE,  
Z KTÓRYCH KAŻDY POSIADA WYJĄTKOWY CHARAKTER. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
TATRZAŃSKA ŁOMNICA urzeka widokiem na drugi najwyższy szczyt na Słowacji (Łomnicę, dostępną 
dzięki kolejce linowej) oraz najwyżej położoną i najbardziej stromą trasą narciarską w Łomnickiej 
Przełęczy. 1 300 metrowe przewyższenie, śnieg gwarantowany przez 5 miesięcy w roku, nowoczesne kolejki 
linowe i poszerzone stoki są gwarancją udanej jazdy na pierwszorzędnej trasie carvingowej o długości 6,5 
kilometra i szerokości aż do 60 metrów. Ośrodek oferuje także niemal 5 km łatwych tras narciarskich, które 
przypadną do gustu zwłaszcza rodzinom z dziećmi.  Największą popularnością w ośrodku cieszą się dwie 
nowoczesne kolejki linowe: 6-osobowa kanapa z pomarańczowymi osłonami i podgrzewanymi siedzeniami 
oraz 8-osobowa kanapa z niebieskimi osłonami i specjalnym systemem bezpieczeństwa Kids-stop, dzięki 
któremu rodzice mogą być spokojni, nawet jeśli ich mali narciarze lubią się wiercić. Komfortowy transport w 
ośrodku zapewnia 15-osobowa gondola na Łomnicki Staw, której zdolność przewozowa wynosi 2 400 
osób/godz. i pokonuje 597-metrowe przewyższenie.  
 
JEZIORO SZCZYRBSKIE (Štrbské Pleso) kusi miłośników białego szaleństwa doskonałymi warunkami do 
uprawiania narciarstwa zjazdowego i biegowego oraz slalomu - z usługami na najwyższym poziomie. 
Amatorzy narciarstwa biegowego mają do dyspozycji 26 km tras. Miłośnicy adrenaliny i snowboardu mogą 
odwiedzić atrakcyjny snowpark. Na perfekcyjnych stokach Jeziora Szczyrbskiego odbywa się także poranny 
Fresh Track, który łączy w sobie jazdę na nartach o świcie z obfitym śniadaniem. 
 
STARY SMOKOWIEC – SMOKOWIECKIE SIODEŁKO (HREBIENOK) jest najpopularniejszym nienarciarskim 
ośrodkiem w Tatrach, który oferuje dzienną i wieczorną jazdę na sankach po oświetlonej trasie o długości 
2,5 km z Hrebienka do Starego Smokowca. Tej zimy po raz kolejny powstała na Hrebienku wyjątkowa lodowa 
budowla zbudowana z 225 ton lodu - Tatrzańska Świątynia Lodowa, dla której inspiracją była wyjątkowa 
Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Tatrzańska Świątynia Lodowa czynna jest od 17 listopada 2022 do 
30 kwietnia 2023 r. 
 
NOWOŚCI 2022/2023 
 
Największą nowością sezonu zimowego jest wprowadzenie nowych – unowocześnionych automatów 
samoobsługowych – Gopass Tickets, które od sezonu zimowego będą w stanie wydać także fizyczną kartę 
Gopass, dzięki której każdy zarejestrowany klient będzie mógł korzystać z wielu przywilejów i zniżek. Od 
sezonu zimowego 22/23 w nowych automatach samoobsługowych będzie też można kupić bilet na kolejkę 
linową/skipass bez rejestracji, a klient nie będzie musiał czekać w kolejce do kasy. Nowością będzie również 
przejście z plastikowych biletów dla osób pieszych na tzw. papierową wersję biletu lub w przypadku zakupu 
online możliwość przejścia przez bramkę dzięki biletowi (kodowi ean) w telefonie. 
 
Z ubiegłoroczną nowością – Fast Passem kontynuujemy również w tym sezonie zimowym. Usługa Fast Pass 
umożliwia klientom w ośrodkach Tatrzańska Łomnica i Jezioro Szczyrbskie pierwszeństwo wejścia do kolejki 
linowej. W Tatrzańskiej Łomnicy będzie można korzystać z uprzywilejowanego wejścia do wszystkich kolejek 
linowych z wyjątkiem 4-osobowej gondoli z Tatrzańskiej Łomnicy na Start. W ośrodku Jezioro Szczyrbskie 



usługa będzie dostępna na wszystkich kolejkach linowych z wyjątkiem wyciągu Interski. Klienci będą mogli 
wykupić usługę za dopłatą do ceny karnetu. Usługę można wykupić wyłącznie w kasie w ośrodku Tatrzańska 
Łomnica lub Jezioro Szczyrbskie.  
 
 
Skipassy można kupować podobnie jak bilety lotnicze 
 
W sezonie zimowym 2022/2023 w ośrodkach narciarskich w Tatrach już piąty rok z rzędu funkcjonuje 
rewolucyjna zmiana w postaci nowoczesnej wyceny skipassów za pomocą nowej funkcjonalności strony 
GOPASS. Ceny skipassów nie są stałe, ale dynamicznie wyświetlane online na podstawie realnej ilości 
sprzedanych biletów i obłożenia ośrodka w danym terminie. W sezonie 22/23 ponownie będzie obowiązywać 
model DYNAMICZNYCH cen karnetów w największych ośrodkach w Tatrach. Tatrzańska Łomnica i Jezioro 
Szczyrbskie mogą mieć w ten sam dzień zupełnie inne ceny karnetów i tylko od narciarzy zależy, czy wybiorą 
jazdę na nartach pod majestatycznym szczytem Łomnicy w Tatrzańskiej Łomnicy, albo wybiorą popularne 
Jezioro Szczyrbskie i jazdę na nartach na Solisku.  
Nadal też obowiązują dynamiczne ceny w kasach bezpośrednio w ośrodkach, co oznacza zniknięcie „stałych 
cen“ karnetów z tradycyjnych kas. Ceny skipassów będą się zmieniać dynamicznie w zależności od aktualnego 
obłożenia ośrodka, pogody i innych czynników.  
Więcej informacji na www.gopass.travel  
 
Nowością w systemie elastycznego zarządzania cenami jest kolejka linowa na Łomnicę, której cena będzie się 
zmieniać w zależności od pogody, liczby dostępnych miejsc, a nawet godziny odjazdu kolejki, co oznacza, że 
najbardziej oblegane godziny odjazdu kolejki linowej będą się wiązać także z wyższą ceną.  
 
GOPASS – KARNET NA STOK NARCIARSKI ORAZ KLUCZ DO BRAM AQUAPARKU 
 
Dla gości odpoczywających na tatrzańskich stokach karnetem na stok jest GOPASS – osobisty 

spersonifikowany skipass, który jednocześnie stanowi wielofunkcyjną kartę lojalnościową. Narciarze mogą 

się prosto z domu bezpłatnie zarejestrować w sklepie internetowym na www.gopass.travel i kupić dla siebie 

e-skipass, a po przyjeździe do ośrodka narciarskiego po wyjściu z samochodu mogą iść od razu do bramki i 

szusować. GOPASS oszczędza czas, gdyż narciarze nie muszą czekać na swój skipass w długiej kolejce do kasy, 

zamiast tego jako pierwsi szusują od rana na stokach. Za każdy zakup klient otrzymuje punkty lojalnościowe, 

które może potem wymienić na kolejne usługi w ośrodkach TMR. W przypadku posiadania kilkudniowego 

skipassu lub w przypadku kilkudniowego pobytu w hotelu ze skipassami, narciarze mogą wymienić 

niewykorzystany w danym dniu karnet jako bilet wstępu do parku wodnego Tatralandia lub parku wodnego 

Bešeňová. Więcej informacji na www.gopass.travel. Z kartą GOPASS narciarze mogą tej zimy szusować także 

w czeskich ośrodkach narciarskich Szpindlerowy Młyn i Jeszted, w polskim Szczyrku oraz w austriackich 

ośrodkach  Mölltaler Gletscher, Ankogel Mallnitz i Innsbruck Muttereralm. 

  
KOMPLEKSOWE CENTRUM USŁUG ZIMOWYCH W TATRACH WYSOKICH 
 
W powyższych ośrodkach, dzięki punktom TATRY MOTION świadczone są najlepsze usługi dodatkowe - 
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, przechowalnia, serwis nart, test centrum oraz szkółka 
narciarska z profesjonalnymi instruktorami.  Wypożyczalnie znajdujące się bezpośrednio przy stacjach 
kolejek linowych posiadają pełne wyposażenie dla narciarzy i snowboardzistów, oferując sprzęt freestyle i 
freeride. Zespół profesjonalnych instruktorów narciarskich oferuje lekcje indywidualne, grupowe oraz dla 
początkujących. Rodzice doceniają korzyści płynące z nauki jazdy na nartach w parku dziecięcym Maxiland 
w Tatrzańskiej Łomnicy, w którym dzieci mogą korzystać z wygodnego wyciągu taśmowego. 
 
PRZYJEMNA ATMOSFERA PRZY POSIŁKU LUB DRINKU NA STOKU I W OKOLICY* 
 
Bezpośrednio na stokach czekają na narciarzy, snowboardzistów, jak i zwykłych turystów 4 stylowe 
restauracje górskie na stacji pośredniej Start (1357 m n.p.m.), na Łomnickim Stawie / Skalnaté Pleso (1751 m 
n.p.m.) i na Hrebienku. Wielkim zainteresowaniem od lat cieszy się HUMNO Restaurant & Music Club 
Tatrzańskiej Łomnicy. Ten wyjątkowy i wielofunkcyjny obiekt, pierwszy i jedyny tego rodzaju na Słowacji, 
łączy w sobie ofertę baru Apres´ski, restauracji, coctail baru oraz dyskoteki. HUMNO znajduje się w pobliżu 

http://www.gopass.travel/
http://www.gopass.travel/


dolnej stacji 6-osobowej kanapy w Tatrzańskiej Łomnicy. Wnętrze urzeka oryginalną atmosferą, czarnym 
Cadillaciem Madonny zwisającym z sufitu, którym jeździła amerykańska gwiazda popu w trakcie tourne w 
Pradze w 2006 roku, czy też ratrakiem, który przez wiele lat utrzymywał tatrzańskie stoki. Restauracja Humno 
szczyci się wysokiej jakości wyjątkową kuchnią przygotowywaną z najwyższej jakości składników.  
 
GASTRONOMIA W GÓRACH CZYLI DOZNANIA NIE TYLKO DLA KUBKÓW SMAKOWYCH* 
 
Niezwykłe doznania z pobytu w górach połączone z dobrą kuchnią to tzw. Tatrzański Wieczór Wrażeń. W 
ten wyjątkowy wieczór można się przejechać unikalną „tatrzańską taksówką” - śnieżnym pojazdem 
gąsienicowym z Tatrzańskiej Łomnicy na stację pośrednią Start na wysokość 1357 m n.p.m. Na miejscu 
czekają na gości wyśmienite dania oraz inne niespodzianki. Oprócz wieczoru wrażeń przygotowujemy na zimę 
specjalny program towarzyszący – wieczorna jazda na sankach, nocna jazda ratrakiem, kolacja pod gwiazdami 
w nowym formacie – z obserwacją gwiazd i profesjonalnym wykładem naukowców ze Słowackiej Akademii 
Nauk.  
 
ŁOMNICA – TURYSTYKA ZIMOWA PEŁNA WRAŻEŃ, ATRAKCYJNA NOC NA „DACHU SŁOWACJI“ 
 
Turyści chętnie wybierają się w Tatry Wysokie także w miesiącach zimowych. Słowackie góry oferują 
wspaniałe widoki. Po zaledwie kilku minutach spędzonych w kolejce linowej można się znaleźć w 
górskiej scenerii i bez przeszkód czerpać energię z przyrody, która oddaje nam się w nieskażonej formie. 
Miejscem, które przyciąga narciarzy, aby przynajmniej na chwilę odłożyli swój sprzęt, jest z pewnością 
Łomnica zwana niegdyś Dziadkiem. Dlaczego Dziadek? W XVII wieku nazywali ją tak miejscowi, ponieważ w 
księżycową noc jej masyw przypomina głowę dostojnego, brodatego, długowłosego starca z głębokimi oczami 
i ogromnym nosem. Ze starego, majestatycznego i nieprzystępnego szczytu, stała się dostępnym, miłym, 
wygodnym i komfortowym miejscem dopiero po latach. Kawiarnia znajdująca się na szczycie tworzy 
niepowtarzalny klimat.  Noc na Łomnicy – drugim co do wysokości szczycie Słowacji, to niezwykłe doznanie.  
Zakwaterowanie oferowane jest w 4-osobowym (Comfort) oraz 2-osobowym (Classic) pokoju, uroczysta 
kolacja podawana jest w Kawiarni Dziadek (Dedo), a śniadania na Łomnickim Stawie w restauracji Panorama. 
 
KORZYSTNE PAKIETY WYPOCZYNKOWE ZE SKIPASSAMI I BILETAMI DO PARKÓW WODNYCH 
 
Spółka TMR posiada i prowadzi także sieć lukratywnych hoteli w Tatrach. Bardziej wymagających klientów 
zainteresują czterogwiazdkowe hotele Grandhotel Praha w Tatrzańskiej Łomnicy oraz Grandhotel w Starym 
Smokowcu. Swoją lokalizacją ski in -ski out urzeknie także trzygwiazdkowy Hotel FIS w ośrodku Jezioro 
Szczyrbskie zaledwie kilka kroków od stoków narciarskich, lub nowoczesne, luksusowe apartamenty HOREC 
w Tatrzańskiej Łomnicy.  
 
LATO W ŚRODKU ZIMY * 
 
Całodniowy wstęp do parku wodnego Tatralandia, lub parku wodnego Bešeňová zawarty jest we 
wszystkich 2- i kilkudniowych skipassach (GOPASS). Bez wątpienia nieocenionym plusem na urlopie 
rodzinnym jest to, że niewykorzystany dzień w przypadku dwu i kilkudniowych karnetów można w razie 
niesprzyjającej pogody lub zmęczenia wykorzystać jako całodniowy bilet do liptowskich parków wodnych 
Tatralandia lub Bešeňová. Tatralandia oferuje relaks i zabawę w wodzie termalnej, morskiej i kryształowo 
czystej o temp.od 26 do 38°C nawet w okresie zimowym. Tatralandia słynie z krytej hali Tropical Paradise 
z tropikalną florą i stabilną temperaturą około 30 stopni, z możliwością nurkowania, oglądania podwodnego 
świata koralowców oraz naturalnego opalania się pod przeźroczystym dachem, w cieniu palm nawet w środku 
zimy. Z kolei w Bešeňovej można zrelaksować się w basenach z wodą termalną, maluchy skorzystają z zabawy 
w basenie z prawdziwymi falami morskimi oraz doświadczą adrenaliny na najszybszych i najdłuższych 
zjeżdżalniach na Słowacji. Więcej informacji na www.tatralandia.sk i www.besenova.com  
 
 
 
NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE O OŚRODKU 
 
Więcej informacji o ośrodku oraz czynnych kolejkach i wyciągach znajdą Państwo w aplikacji Gopass lub na 
stronie internetowej ośrodka www.vt.sk. 
 

http://www.tatralandia.sk/
http://www.besenova.com/
http://www.vt.sk/


___________________________________________________________________________________________ 
Spółka Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) jest liderem w branży turystycznej w Europie Środkowej i Wschodniej, który posiada i zarządza 

atrakcyjnymi ośrodkami górskimi, parkami rozrywki, ośrodkami golfowymi, restauracjami, usługami i sklepami sportowymi oraz hotelami. W Tatrach 

Niskich TMR posiada i zarządza ośrodkiem Jasná Tatry Niskie oraz hotelami Grand Jasná, Hotel Tri Studničky, Chalets Jasná Collection, Hotel Srdiečko, 

Hotel Pošta i Hotel Rotunda. TMR jest również właścicielem parku wodnego Tatralandia. Jest to największy całoroczny park wodny na Słowacji, który 

poza zabawą w wodzie oferuje również relaks w kompleksie Tropical Paradise – specjalnej tropikalnej hali z wodą morską i zabawę w Fun Parku, 

a także noclegi w bungalowach i apartamentach w kompleksie Holiday Village Tatralandia. Portfolio TMR obejmuje również Park Wodny Bešeňová z 

wodą geotermalną i licznymi basenami krytymi i zewnętrznymi, zjeżdżalniami wodnymi, unikalnymi rytuałami saunowymi i wysokiej jakości usługami 

w hotelach Galeria Thermal, Bešeňová oraz w nowo wybudowanym hotelu Akvamarín. W Tatrach Wysokich spółka TMR posiada i zarządza ośrodkiem 

Tatry Wysokie z resortami Tatrzańska Łomnica, Stary Smokowiec oraz Jezioro Szczyrbskie. W słowackich Tatrach Wysokich TMR posiada również 

hotele Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso i Noc na Łomnicy i Dom Apartamentowy Horec w 

Tatrzańskiej Łomnicy. W Austrii grupa posiada i zarządza alpejskim ośrodkiem na lodowcu Mölltaler Gletscher oraz siostrzanym ośrodkiem Ankogel 

Mallnitz, a także ośrodkiem Innsbruck Muttereralm. Pośrednio TMR posiada także udział mniejszościowy w spółce Melida, a.s., która wynajmuje i 

zarządza ośrodkiem Szpindlerowy Młyn w Czechach. TMR wynajmuje i zarządza także czeskim ośrodkiem narciarskim Ještěd, ośrodkiem golfowym 

Golf & Ski Resort Ostravice oraz wynajmuje Kaskáda Golf Rezort Brno, w którym prowadzi hotel, restaurację oraz centrum kongresowe. W Polsce TMR 

posiada i zarządza ośrodkiem górskim Szczyrk Mountain Resort oraz Śląskim Wesołym Miasteczkiem Legendia. W ramach inwestycji w nieruchomości 

grupa koncentruje się przede wszystkim na rozwoju, budowie i sprzedaży apartamentów i przestrzeni komercyjnych oraz wynajmie hoteli w ośrodkach 

TMR. Akcje TMR są notowane na trzech europejskich giełdach: w Bratysławie, Pradze i Warszawie. 


