
                                                                                              Tatry mountain resorts, a.s. 

 

LYŽIARSKY REZORT VYSOKÉ TATRY – 3 LYŽIARSKE STREDISKÁ, 

KOMPLEXNÁ PONUKA SLUŽIEB 

 

✓ 24 km zjazdových tratí v troch lyžiarskych strediskách Tatranská Lomnica, Starý Smokovec 

a Štrbské Pleso, 20 lanoviek a vlekov  

✓ Štýlová 15 – miestna kabínková lanovka zo Štartu na Skalnaté Pleso 

✓ 2 ultra moderné lanovky: 8-sedačková lanovka s atraktívnymi bublinami modrej farby 

a špeciálnym systémom Kids-stop a 6-sedačková lanovka s oranžovými bublinami 

a vyhrievaním 

✓ Garancia lyžovania vďaka zasnežovaniu 5 mesiacov v roku  

✓ 17,2 km technicky zasnežovaných zjazdoviek vo Vysokých Tatrách 

✓ Všetky typy trás pre lyžiarov začiatočníkov, pokročilých aj freeride lyžiarov 

✓ Komfortný bezdotykový systém skipasov  - GOPASS s vlastným e-shopom  

         a samoobslužnými  pokladňami GOPASS priamo v strediskách  

✓ Nová GOPASS Aplikácia s interaktívnymi mapami strediska a všetkými aktuálnymi 
informáciami. 

✓ Rozdielne ceny za lyžovačku na Štrbskom Plese a v Tatranskej Lomnici 

✓ Klientske centra v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese - všetky služby pre klienta pod 
jednou strechou. 

✓ Extra výhodný celosezónny skipas:  

       Šikovná sezónka  Premium – platná vo všetkých strediskách TMR holding.      

✓ Pobytové balíky v TMR hotels (GHP, GHS, FIS) so skipasmi a vodnými parkami na každý deň 

k pobytu grátis. 

✓ zábava v Tatrách pokračuje celú noc – každý deň špeciálny apres-ski program – denná/nočná 

sánkovačka, Tatranská večera zážitkov, Večera pod hviezdam, Zážitkové ratrakovanie 

✓ Príťažlivé podujatia počas celej zimy – Tatranský dóm, Tatry Ice Master, Snežné psy ...  

✓ Online rezervácia parkovacie miesta - Comfort Parking v Tatranskej Lomnici  

✓ Fast Pass - prednostný vstup pre lyžiarov na lanovky v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom 

Plese. 

 



VYSOKE TATRY - TATRANSKÁ LOMNICA, ŠTRBSKE PLESO A STARÝ SMOKOVEC sú špičkovým rezortom 
v krásnom vysokohorskom prostredí Vysokých Tatier s celkovou dĺžkou zjazdoviek 24 km a výbornými 
podmienkami pre zimné športy aj vysokohorskú turistiku vo výške nad 2000 m n.m. Prepravná kapacita 20 
lanoviek a vlekov vo všetkých troch strediskách je 21 385 osôb za hodinu. Moderný zasnežovací systém 
poskytuje garanciu snehu 5 mesiacov v roku. Milovníci zimnej zábavy si môžu užiť okrem komfrotnej 
lyžovačky aj skvelý apreski program ako napríklad, sánkovačku na Hrebienku, Fresh Track, Tatranskú večeru 
zážitkov, Večeru pod hviezdami, zážitkové ratrakovanie a mnoho iného. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

„NAJMENŠIE VEĽHORY SVETA“ PONÚKAJÚ SVOJE TRI HORSKE STREDISKÁ, Z KTORÝCH KAŽDE JE 
SVOJÍM CHARAKTEROM UNIKÁTNE. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
TATRANSKÁ LOMNICA očarí výhľadom na druhý najvyšší štít na Slovensku (Lomnický štít dostupný 
lanovkou) aj najvyššie položenou a najstrmšou zjazdovkou v Lomnickom sedle. 1 300 metrové 
prevýšenie, 5 mesačná garancia snehu, moderné sedačkové lanovky a rozšírené zjazdovky sú zárukou 
skvelého zážitku na prvotriednej carvingovej 6,5 kilometrovej trati so šírkou až do 60 m. Stredisko zároveň 
ponúka takmer 5 km zjazdoviek najnižšej náročnosti, čo ocenia najmä rodiny s deťmi. Najväčšiu obľubu si 
v stredisku získali dve moderné lanovky, 6-sedačková lanovka s oranžovými bublinami a vyhrievanou 
sedačkou ako aj 8-sedačková lanovka s modrými bublinami a špeciálnym bezpečnostným systémom Kids-
stop, vďaka ktorému môžu byť rodičia pokojní, aj keď ich malí lyžiari sú trošku neposední. Komfortnú 
prepravu v stredisku zabezpečuje 15-miestna kabínková lanovka na Skalnaté Pleso s prepravnou kapacitu 
2 400 osôb/h a prekonávaním 597 metrového prevýšenia.  
 
ŠTRBSKE PLESO láka vynikajúcimi lyžiarskymi podmienkami so skvelými traťami na slalom, zjazd, či bežecké 
lyžovanie - so službami s najvyšším štandardom. Pre bežecké lyžovanie sú k dispozícii bežecké trate v celkovej 
dĺžke až 26 km. Milovníci snowboardu môžu navštíviť atraktívny snowpark. Na skvelých tratiach Štrbského 
Plesa si môžete užiť aj ranný Fresh Track, ktorý v sebe spája skorú rannú lyžovačku s bohatými raňajkami. 
 
STARÝ SMOKOVEC – HREBIENOK je najobľúbenejšou nelyžiarskou tatranskou destináciou ktorá ponúka 
dennú a nočnú sánkovačku po 2,5 km dlhej osvetlenej trati z Hrebienka do Starého Smokovca. Na Hrebienku 
vás aj v tejto zimnej sezóne čaká unikátna ľadová stavba postavená z 225 ton ľadu - Tatranský ľadový dóm, 
ktorý aj v tomto roku prináša jedinečnú tému – Baziliku Božieho hrobu v Jeruzaleme. Tatranský dóm je 
v prevádzke od 17. novembra 2022 do 30. apríla 2023 
 
NOVINKY 2022/2023 
 
Najväčšou novinkou zimnej sezóny je zavedenie nových – aktualizovaných samoobslužných automatov – 
Gopass Tickets, ktoré od zimnej sezóny budú schopné k registrovanému nákupu vydať zároveň aj fyzickú 
Gopass kartu, s ktorou si klient môže ďalej užívať množstvo výhod. Na nových samoobslužných automatoch 
bude od zimnej sezóny 22/23 možný aj neregistrovaný nákup lístka na lanovku/skipasu a klient teda nebude 
musieť čakať v rade na pokladni. Novinkou bude aj prechod pešiackych zálohovaných lístkov na tzv. 
papierovú verziu lístku, alebo v prípade online nákupu možnosť prechodu cez turniket vďaka lístku (ean 
kódu) v mobile. 
 
S novinkou poslednej zimnej sezóny – Fast Passom pokračujeme aj v tejto zimnej sezóne. Služba FastPass 
umožňuje klientom využiť v stredisku Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso prednostný nástup na lanovky. V 
Tatranskej Lomnici bude možné využiť prednostný nástup na všetky lanovky okrem 4-kabinkovej lanovky z 
Tatranskej Lomnice na Štart. Na Štrbskom Plese bude služba dostupná na každej lanovke okrem vleku Interski. 
Službu si budú môcť klienti zakúpiť za doplatkovú cenu k cene skipasu. Službu bude možné zakúpiť výhradne 
na pokladni v stredisku Tatranská Lomnica, alebo na Štrbskom Plese. 
 
 
Skipasy sa nakupujú aj tento rok spôsobom ako letenky 
 
V zimnej sezóne 2022/2023 tatranské strediská idú do piatého ročníka zásadnej a revolučnej novinky 
v podobe modernej cenotvorby skipasov, a to prostredníctvom novej funkcionality webu GOPASS. Ceny 
skipasov už nie sú fixné, ale zobrazujú sa dynamicky online, podľa riadeného manažovania počtu predaných 
lístkov a vyťaženosti strediska v danom termíne. Aj v sezóne 22/23 zostáva platný model FLEXI cien pre 



najväčšie vysokotatranské strediská. Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso tak môžu mať v ten istý deň úplne 
odlišné ceny skipasov a záleží len na voľbe lyžiarov, či sa rozhodnú dopriať si lyžovačku pod majestátnym 
Lomnickým štítom v Tatranskej Lomnici alebo si vyberú návštevu populárneho Štrbského Plesa a lyžovačku 
na Solisku.  
Rovnako zostávajú v platnosti dynamické ceny na pokladniach, čo znamená, že z pokladní zmiznú „pevné 
ceny“. Ceny sa budú meniť dynamicky podľa aktuálneho vyťaženia strediska, počasia a ďalších faktorov.  
Viac informácií na www.gopass.travel  
 
Novinkou vo flexibilnom riadení cien je už aj lanovka na Lomnický štít, ktorej cena sa mení v závislosti od 
počasia, dostupných kapacít či dokonca od času odchodu lanovky, čo znamená, že najvyťaženejšie časy 
odchodu lanovky sú zároveň aj tými s vyššou cenou.  
 
GOPASS VSTUPENKA NA LYŽIARSKY SVAH AJ KĽÚČ K BRÁNAM AQUAPARKU 
 
Pre dovolenkárov, ktorí lyžujú v Tatrách je vstupenkou na svah GOPASS - osobný personifikovaný skipas, 

ktorý je zároveň multifunkčnou vernostnou kartou. Lyžiari sa z pohodlia domova bezplatne zaregistrujú v e-

shope na www.gopass.travel zakúpia si svoj e-skipas a po príchode do lyžiarskeho strediska priamo z auta idú 

cez turniket na lyžiarsky svah. GOPASS šetrí lyžiarom čas, pretože nemusia čakať na svoj skipas na pokladnici 

v dlhej rade, namiesto toho si ako prví užívajú ranný menčester. Za každý jeden nákup sa klientovi pripisujú 

vernostné body, ktoré môže následne využiť na ďalšie služby v prevádzkach TMR. Pri viacdňových skipasoch 

alebo pri viacdňových pobytoch so skipasmi môžu lyžiari vymeniť svoj nevylyžovaný deň z viacdňového 

skipasu za návštevu Aquaparku Tatralandia či vodného parku Bešeňova. Viac informácií aj na 

www.gopass.travel. S GOPASS kartou si môžu lyžiari túto zimu užiť aj lyžiarske stredisko Špindlerův Mlýn, a 

Ještěd v Českej republike, poľské stredisko Szczyrk alebo rakúske strediská  Mölltaler Gletscher, Ankogel 

Mallnitz a Innsbruck Muttereralm. 

  
KOMPLEXNE CENTRUM ZIMNÝCH SLUŽIEB VO VYSOKÝCH TATRÁCH 
 
V strediskách majú svoje stabilné miesta aj kvalitné doplnkové služby TATRY MOTION - požičovne 
lyžiarskej a skialpovej výstroje, depot a servis lyží, test centrum či lyžiarska škola s profesionálnymi 
inštruktormi. Požičovne priamo pri staniciach lanoviek sú kompletne vybavené pre lyžiarov 
a snowboardistov, freeride a freestyle lyžami. Tím profesionálnych inštruktorov lyžiarskej školy Tatry Motion 
ponúka lekcie pre individuálov, skupiny aj úplných začiatočníkov. Hlavne rodičia ocenia výhody výučby 
lyžovania v ohradenom detskom areáli Maxiland v Tatranskej Lomnici, kde deti môžu využívať aj pohodlné 
pásové prepravníky. 
 
PRÍJEMNE POSEDENIE PRI JEDLE, ČI NÁPOJOCH NA SVAHOCH A V OKOLÍ* 
 
Priamo na svahoch lyžiarov, snowboardistov ako aj ďalších návštevníkov hôr čakajú 4 štýlové horské 
reštaurácie na medzistanici Štart (1357 m n.m.) a na Skalnatom plese (1751 m n.m.) a na Hrebienku.  Veľkým 
lákadlom sa stalo HUMNO restaurant & music club v Tatranskej Lomnici. Tento unikátny a viacúčelový 
objekt, prvý a jedinečný svojho druhu na Slovensku, kombinuje v sebe ponuku Apres-ski baru, reštaurácie, 
coctail baru a disco klubu. HUMNO sa nachádza neďaleko údolnej stanice 6-sedačkovej lanovky v Tatranskej 
Lomnici. Interiér zaujme aj zaveseným čiernym Cadillacom, ktorým sa počas svojho turné v Prahe v roku 2006 
vozila americká popová hviezda Madonna. Reštaurácia Humno sa pýši kvalitnou a unikátnou gastronómiou 
pripravený z prémiových surovín.  
 
GASTRONÓMIA VO VÝŠKACH -  ZÁŽITOK NIELEN PRE CHUŤOVE POHÁRIKY* 
 
Unikátny zážitok z pobytu na horách a dobrého jedla sprostredkuje tzv. Tatranská večera zážitkov. Klienti 
si počas tohto nezabudnuteľného večera vyskúšajú jazdu „tatranským taxíkom“ - snežným pásovým vozidlom 
z Tatranskej Lomnice na medzistanicu Štart do nadmorskej výšky 1357 m n.m., pochutnajú si na výbornom 
jedle a užijú si aj ďalšie prekvapenia. Okrem večere zážitkov v zime zaujme špeciálny doplnkový program – 
večerná sánkovačka, nočné horské jazdy ratrakom, či večeru pod hviezdami v novom formáte – s pozorovaním 
hviezd a profesionálnym výkladom od vedcov zo Slovenskej akadémie vied.  
 

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


LOMNICKÝ ŠTÍT – ZÁŽITKOVÁ TURISTIKA AJ V ZIME, ATRAKTÍVNA NOC NA STRECHE SLOVENSKA 
 
Turisti vyhľadávajú Vysoké Tatry aj v zimných mesiacoch. Slovenské veľhory ponúkajú prekrásne výhľady. 
Počas niekoľkých minút sa návštevník dostane lanovkami do vysokohorských terénov a môže nerušene 
nasávať energiu prírody v tej najčistejšej forme. Miesto, ktoré láka lyžiarov, aby aspoň na chvíľu odložili svoju 
výstroj, je určite Lomnický štít alebo Dedo. Prečo Dedo? Tak nazývali miestni v 17. storočí dnešný Lomnický 
štít. Zo starého, zamračeného a najmä nedobytného giganta sa štít stal prístupným, nesmierne príjemným, 
pohodovým a komfortným miestom až rokmi. A kaviareň na jeho vrchole k tejto atmosfére len prispieva.  Noc 
na Lomnickom štíte – druhej najvyššej hore  na Slovensku, ponúka nezabudnuteľný zážitok. Ubytovanie 
a rezervácie sú dostupné v 4-miestnej (Comfort) a 2-miestnej (Classic) izbe, v Kaviarni Dedo sa podáva 
slávnostná večera a raňajky si hostia vychutnajú na Skalnatom Plese v reštaurácií Panorama. 
 
VÝHODNE POBYTOVE BALÍKY SO SKIPASMI A VSTUPMI DO VODNYCH PARKOV 
 
Spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje aj sieť lukratívnych tatranských hotelov. Náročnejšiu klientelu zaujmú 
štvorhviezdičkové hotely Grandhotel Praha v Tatranskej Lomnici alebo Grandhotel v Starom Smokovci. 
Svojou ski-in a ski-out polohou zaujme aj trojhviezdičkový Hotel FIS na Štrbskom Plese len pár metrov od 
zjazdoviek, zaujme aj ponuka apartmánov moderne zrekonštruovaného objektu apartmánového domu Horec 
v Tatranskej Lomnici.  
 
LETO AJ UPROSTRED ZIMY* 
 
Celodenný vstup do Vodného parku Tatralandia alebo Vodného parku Bešeňová je zahrnutý vo 
všetkých 2 a viacdňových skipasoch (GOPASS). Výhodou pri rodinnej dovolenke je, že nevylyžovaný deň 
pri 2- a viacdňových skipasoch je možné v prípade nepriaznivého počasia využiť ako celodenný vstup do 
liptovských vodných parkov Tatralandia alebo Bešeňová. Tatralandia ponúka relax a zábavu v termálnej, 
morskej alebo čírej vode s teplotou od 26 až do 38°C aj počas zimnej sezóny. Unikátnosťou v Tatralandii je 
krytá časť Tropical Paradise s tropickou flórou a stabilnou prímorskou klímou okolo 30 stupňov, ktorá ponúka 
možnosti na šnorchlovanie, sledovanie podmorského koralového sveta a aj možnosť prirodzeného 
opaľovania pod priehľadnou strechou aj uprostred zimy. V Bešeňovej môžu návštevníci zrelaxovať v 
termálnych bazénoch, v pravých morských vlnách alebo na najrýchlejších a najdlhších toboganoch na 
Slovensku. Bližšie informácie aj na www.tatralandia.sk a www.besenova.com  
 
INFORMÁCIE O STREDISKU DENNE 
 
Všetky potrebné a vždy aktuálne informácie o prevádzke lanoviek, zjazdoviek a ostatných zariadení nájdete 
na www.vt.sk alebo v Gopass aplikácií. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní alebo si prenajíma 

a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, golfové rezorty, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V Nízkych Tatrách na 

Slovensku TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Grand Jasná, Hotel Tri Studničky, Chalets Jasná Collection, Hotel Srdiečko, Hotel 

Pošta, Hotel SKI a Noc na Chopku. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý 

ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a 

apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Súčasťou portfólia je aj Vodný park Bešeňová, termálne srdce regiónu Liptov, ktoré ponúka nielen množstvo 

vnútorných a vonkajších bazénov, ale aj výnimočné wellness a možnosti ubytovania v hoteloch Galéria Thermal, Bešeňová a Akvamarín. Vo Vysokých Tatrách 

TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. V slovenských Vysokých 

Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso, Noc na Lomnickom štíte, 

prevádzkuje tiež apartmánový dom Horec v Tatranskej Lomnici. V Rakúsku Skupina vlastní a prevádzkuje alpské stredisko na ľadovci Mölltaler Gletscher, 

sesterské stredisko Ankogel Mallnitz a stredisko Muttereralm Innsbruck. V Čechách tiež nepriamo vlastní minoritný podiel v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si 

prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn. TMR si tiež prenajíma a prevádzkuje český lyžiarsky areál Ještěd, Golf & Ski Resort Ostravice a prenajíma 

si Kaskáda Golf Rezort Brno, kde zastrešuje prevádzku hotela, reštaurácie a kongresového centra. V Poľsku TMR vlastní a prevádzkuje horské stredisko Szczyrk 

Mountain Resort a Legendiu - Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko). V rámci realitných projektov sa Skupina prevažne orientuje na rozvoj, 

budovanie a predaj apartmánov a komerčných priestorov a prenájom hotelov v rezortoch TMR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v 

Bratislave, Prahe a vo Varšave. 

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

