
n Jasná - raj pre lyžiarov, snowboardistov, komplexné stredisko vhodné pre začiatočníkov 
aj pokročilých lyžiarov, freeriderov, či rodiny s deťmi 

n najširšia lyžiarska ponuka na Slovensku v jednom stredisku, dostupná pohodlne lanovkami 
z južnej aj severnej strany Chopka

n nová kabínková lanovka Biela púť - Priehyba
n 50 kilometrov perfektne upravených zjazdoviek, 20 lanoviek a vlekov, 12 freeride zón 
n 43 km technicky zasnežovaných zjazdoviek až na vrchol Chopka s garanciou kvalitnej   

lyžovačky 
n komfortný bezdotykový systém skipasov GOPASS s vlastným e-shopom, APPkou 

a samoobslužnými pokladňami v stredisku – GOPASS Tickets
n Infocentrum, pokladňa a Gopass tickets- nachádzajúce sa na jednom integrovanom mieste - 

v Klientskych centrách, na každom nástupnom mieste strediska Jasná
n APRÈS SKI, svetové eventy, luxusné wellness, music club
n SKI-IN SKI-OUT ubytovanie priamo na zjazdovkách

V lyžiarskom stredisku Jasná na svahoch Chopku si v zimnej sezóne 2022/2023 vychutnáte slovenskú lyžovačku plnú neopakovateľných zážitkov. 
Najväčšia lyžiarska aréna s výbornými podmienkami pre zimné športy na Slovensku ponúka lyžovačku plnú zábavy, moderné lanovky a zaujímavú 
eventovú nádielku. 50 km kvalitne upravených zjazdoviek vďaka modernému zasnežovaciemu systému garantuje lyžovačku minimálne 5 mesiacov 
v roku s možnosťou lyžovať na severnej aj južnej strane Chopku. Stredisko ponúka široké možnosti lyžovania na všetkých typoch trás, od modrých 
– ľahkých zjazdoviek až po náročné - čierne zjazdovky. Spolu 20 lanoviek a vlekov s prepravnou kapacitou takmer 32 000 osôb za hodinu, medzi 
nimi 24 miestna kabína Funitel odolná voči vetru a 15 miestne gondoly prepájajúce severnú a južnú stranu Chopku, poskytujú nadšencom lyžovačky 
maximálne pohodlie na ceste za zimnými zážitkami. Nekonečnými výhľadmi na druhom najvyššom vrchu Nízkych Tatier víta kráľovná horských 
reštaurácií – panoramatická Rotunda so slnečnou terasou a možnosťou ubytovať sa na Chopku vo výške 2 004 m n.m. 
Jasná je pravidelne dejiskom pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní a domácim strediskom olympijskej víťazky Petry Vlhovej. V Jasnej 
sa pravidelne stretávajú aj najlepší freerideri, keďže stredisko je tiež zastávkou svetovej Freeride World Tour. Všetci milovníci divokej jazdy si prídu 
na svoje v dvanástich rozľahlých freeridových zónach, ktoré sú ako v jednom z mála stredísk na svete pohodlne dostupné kabínkovými lanovkami, 
čo pridáva na ich výnimočnosti. Vylepšený trendový snowpark dizajnovaný pre začiatočníkov aj skúsených jazdcov, zábavná lyžiarska trať Fun Zone 
s nenáročnými snehovými prekážkami, vhodnými pre  malých aj veľkých šantiacich lyžiarov, či ranný Fresh Track s nedotknutými zjazdovkami ešte 
pred oficiálnym spustením prevádzky.  
Oficiálny štart lyžovačky v stredisku Jasná spojený s denným programom je naplánovaný na sobotu 3. decembra 2022.
  

JASNÁ
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Najvýznamnejšia kabínková lanovka v stredisku Funitel patrí k najmodernejším technológiám na svete. Jej zaujímavosťou je upevnenie kabíny na 
dvoch lanách, čo okrem zvýšenej bezpečnosti umožňuje prepravu vo veternom počasí pri rýchlosti vetra až do 120 km/hod. Cesta na vrchol vedie 
zo stanice Priehyba (výstupná stanica 6-sedačkovej lanovky Záhradky - Priehyba) a návštevníci Nízkych Tatier sa na vrchol Chopka dostanú za 
komfortných 6 a pol minúty. Prepravná kapacita Funitelu je 2 480 os./hod., každá z 22 kabín prekonáva vzdialenosť viac ako 2 000 metrov a zdoláva 
prevýšenie 655 metrov. V porovnaní so sedačkovými lanovkami sa dopravná rýchlosť zvýšila na 7 m/s. Na severnej strane sa lyžiari vďaka investícii 
vo výške 17 mil. eur môžu návštevníci odviezť z Bielej púte na Priehybu úplne novou 15-miestnou kabínkovou lanovkou značky Doppelmayr. 

Súčasťou komplexného prepojenia Chopku Sever a Chopku Juh sú tiež 15-miestne kabínkové lanovky v lokalitách Krupová – Kosodrevina a 
Kosodrevina – Chopok Juh. Táto kabínka sa svojím riešením podobá na obľúbenú oranžovú kabínku Grand Jet premávajúcu na trase Grand – 
Brhliská v lokalite Otupné na severnej strane Chopku. Kabínka na vrchol Chopku z južnej strany je však väčšia, vhodná až pre 15 osôb. Prepravná 
kapacita lanoviek je 2 800 os./hod. a  lanovky z Krupovej až na vrchol Chopku prekonávajú spolu 920 výškových metrov.

SVETOVO OCENENÁ LYŽOVAČKA V JASNEJ POD CHOPKOM, TO JE VIAC AKO 50 KILOMETROV ZJAZDOVIEK 
PLNÝCH SKUTOČNE SVETOVÝCH ZÁŽITKOV.

VĎAKA STREDISKU JASNÁ SLOVENSKO ŽIARI MEDZI HVIEZDAMI EURÓPSKYCH LYŽIARSKYCH DESTINÁCIÍ.    

n Nová lanovka Biela púť – Priehyba 
n Obnovená prevádzka lyžiarskeho vleku H-210 Zadné Dereše
n Prestavba reštaurácií Rotunda a Happy End na samoobslužné
n Posilnenie zasnežovacieho systému, vybudovanie zasnežovania na zjazdovke Slalomák
n Rozšírenie a vyznačenie bežeckých tratí - v lokalita Zadné vody v dotyku pribudne na výlučne prírodnom snehu nový viac 

ako 3 km okruh určený všetkým fanúšikom bežeckého lyžovania.  
n Lanovky/lyžovačka v cene pobytu - ideálny benefit pre hostí hotelovej siete TMR hotels. Získajte skipas alebo  

jednorazový lístok na vývoz lanovkou pre každú osobu. Počet nocí = počet skipasov/lístkov.

Milovníci dobrého jedla vo vysokých nadmorských výškach  si budú môcť vychutnať zážitkovú večeru* priamo pod Chopkom, v reštaurácii 
Rotunda. Na takúto jedinečnú večeru v snehovom kráľovstve vás pohodlne odvezú moderné lanovky. Obľúbený formát Tatranskej zážitkovej 
večere môžu návštevníci zažiť na novom mieste – v reštaurácii Habarka priamo na zjazdovke.    

Aj tento rok je pre všetkých milovníkov lyžovania pripravená profesionálna pretekárska trať, ktorá je situovaná na zjazdovke č. 10 Vrbická 
(Grand – Brhliská). Vstup do Skiline arény je bezplatný. Stredisko Jasná naďalej rozvíja zvyšovanie bezpečnosti na zjazdovkách, skialpové 
koridory, osvetu skialpinistov a tiež bezpečnostnú hliadku na lyžiach – skipatrolu. Ďalej využíva inováciu pri úpravách zjazdoviek v podobe 
profesionálneho softvéru SNOWsat so systémom riadenia s meraním hĺbky snehu a satelitného navádzania polohy ratraku. Pre rýchlu 
distribúciu dôležitých strediskových informácií je na vybraných lanových dráhach v Jasnej zavedený centrálny strediskový rozhlas. Dôležitým 
prvkom manažmentu strediska Jasná je aj ekológia – podpora ekologickej kyvadlovej dopravy do strediska, dôsledná separácia odpadu na 
nástupných miestach lanoviek a v prevádzkach v stredisku, moderné technológie znižujúce spotrebu energií, nová lanovka ako ekologická 
alternatíva zásobovania namiesto vývozu zásob do prevádzok ratrakmi, nahradenie plastového jednorazového riadu v gastro zariadeniach 
na svahoch ekologickými materiálmi (papier, bambus) alebo porcelánom. 

ZIMA V STREDISKU

NOVINKY ZIMY 2022/23
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Aj v zimnej sezóne 2022/2023 pôjde Jasná v cenotvorbe podľa vzoru minulého roka. Predaj skipasov spôsobom podobným predaju leteniek 
priniesol lyžiarom možnosť získať skipasy v predpredaji za lepšie ceny ako pri nákupe v pokladniach na poslednú chvíľu. Na gopass.travel pôjde 
opäť o živý proces, kedy ceny automaticky prepočítava program, ktorého cieľom je rovnomerne rozptýliť lyžiarov do stredísk počas celej sezóny. 
Preto budú ceny skipasov počas vyťažených termínov vyššie a počas neobsadeného strediska naopak nižšie. 
Nakoľko sa záujem zo strany lyžiarov počas celej sezóny mení vzhľadom k termínu lyžovania, je nevyhnutné plánovať si lyžovanie vopred, pre 
dosiahnutie čo najlepšej ceny tzn. „Čím skôr kúpiš, tým výhodnejšie lyžuješ“. Týmto sa dáva šanca klientom, ktorí vedia skôr naplánovať svoje 
časové možnosti aj byť za to odmenení formou výhodnejších cien ako sú bežne ceny pre daný 1 dňový skipas. 
 

 
TATRY MOTION je na svahoch synonymom pre sieť špičkových lyžiarskych služieb. 

Lyžiarska škola Tatry Motion Nízke Tatry zabezpečuje v stredisku Jasná kvalitnú výučbu lyžiarov a snowboardistov od začiatočníkov až po expertov, 
pre deti od troch rokov až po dôchodcov. Služby lyžiarskej školy je možné využiť v lokalitách Lúčky, Biela Púť a Krupová na južnej strane Chopku. 
Každá lokalita disponuje vlastnou arénou na výuku s názvom MAXILAND, ktoré sú vybavené lyžiarskymi dopravníkovými pásmi a modernými 
didaktickými pomôckami. Klienti si môžu vybrať z produktov lyžiarskej školy podľa vlastného výberu taký typ lekcie, ktorý najlepšie vyhovuje ich 
úrovni a technickým zručnostiam. Lyžiarska škola ponúka privátnu lekcie (individuálny prístup),  lyžiarske kurzy pre materské, základné, stredné 
a vysoké školy a skupinové lekcie (skupinové lekcie pre deti a dospelých na každodennej báze a 4-dňová  skupinová lekcia Winter Passion).  
Výučba lyžovania a snowboardingu je vedená certifikovanými inštruktormi,  podľa platnej metodiky vypracovanej  akreditovanými vzdelávacími 
zariadeniami na Slovensku a v zahraničí. Okrem toho komplexnosť ponuky pod značkou Tatry Motion v stredisku tvorí požičovňa lyžiarskej výstroje 
spolu s depotom, úschovňa batožiny, požičovne priamo pri staniciach lanoviek kompletne vybavené pre lyžiarov a snowboardistov, či freeride, 
freestyle lyžami, skialp lyžami a bežkami, či profesionálny servis lyží a snowboardov. 

DOBRÉ JEDLO NA SVAHOCH A GASTRONÓMIA VO VÝŠKACH - ZÁŽITOK 
PRE CHUŤOVÉ POHÁRIKY *
Gastronomický segment ponúka gurmánske horské zážitky počas dňa aj bohatú nočnú zábavu. Priamo na svahoch lyžiarov a snowboardistov čakajú 
horské reštaurácie s panoramatickými výhľadmi, Après ski bary s dobrou hudbou. Ikonickú Rotundu na Chopku vo výške 2004 m n.m. dopĺňa  
samoobslužná reštaurácia, Hotel Rotunda s  tromi De luxe izbami, slnečná terasa na streche stanice lanoviek a samoobslužný bar na prízemí. Je to 
unikátne miesto, ktoré spája oba lyžiarske svahy z južnej a zo severnej strany Chopku do jedinečnej architektonickej stavby. Návštevníci Hotela 
Rotunda sa do zimného rána prebúdzajú s najkrajším slovenským výhľadom. 

Bonbónikom je očarujúca reštaurácia VON ROLL vo výške 1 670 m n.m. ponúkajúca gurmánsku extázu v nádhernom interiéri so zachovanými 
prvkami historickej nástupnej stanice. Príjemne strávené chvíle môžete spojiť s najširšou ponukou vín. Zábavu si návštevníci hôr užijú aj v klube 
Happy End, ktorý je mäkkou nočnej zimnej zábavy v regióne. 

Ponuku našich reštauračných zariadení dopĺňa  Ski – in & Ski – out reštaurácia Habarka. Moderná slovenská kuchyňa vo folklórnom šate s tradičnými 
slovenskými prvkami interiéru a veľkou slnečnou terasou sa nachádza pri výstupnej stanici lanovky Lúčky B8.

Atraktívny hudobný klub Happy END - funguje počas dňa ako reštaurácia s terasou priamo na svahu, s ideálnou polohou pri vstupe do strediska 
Biela Púť. Vo večerných hodinách sa mení na miesto aprés ski zábavy s diskotékou, čím stredisko výrazne získalo aj na atraktívnosti pre mladých ľudí. 

KOMPLEXNÁ PONUKA SLUŽIEB POD ZNAČKOU TATRY MOTION

FLEXi CENY SKIPASOV
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 UBYTOVANIE V TMR HOTELOCH V JASNEJ
Spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje v lokalite Jasná 7 unikátnych hotelov. Priamo v centre celoročného strediska sa nachádza Hotel Grand, ktorý 
je ako stvorený na kvalitnú rodinnú dovolenku. Počas pobytu si vychutnáte výhľady na Chopok či okolité lesy, všetky služby a aktivity v stredisku 
máte doslova na dosah ruky a ideálna poloha hotela priamo pri kabínkovej lanovke Grand Jet zabezpečí celej rodine pohodlný výlet za spoznávaním 
okolia Nízkych Tatier.  Súkromné ubytovanie vo francúzskom štýle ponúka Chalets Jasná Collection, kde si každý nájde to svoje. Rozmanitá ponuka 
ubytovania v dvoch lokalitách – Otupné a Záhradky so špeciálnym konceptom chaletového servisu s plne vybavenými apartmánmi či privátnym 
wellness. Vašu pozornosť iste zaujme aj boutique Hotel Pošta, ktorý je známy svojim avantgardným dizajnom a TOP službami, ktoré prevyšujú 4* 
štandard. Personalizovaný servis orientovaný na individuálne potreby a priania poskytuje dovolenku bez starostí aj tým najnáročnejším klientom. 
Chuťové poháriky zasa poteší gastronómia inšpirovaná svetovou kuchyňou a steakovou kultúrou v hotelovej reštaurácii. Pri vstupe do Demänovskej 
doliny určite neminiete adult friendly Hotel Tri studničky. Tento hotel sa svojimi službami orientuje na dospelú klientelu a oddych bez detí. Roky 
je známy ako oáza pokoja a relaxu, kde si hostia okamžite zamilujú wellness s horskou plážou a netradičným ochladzovaním v horskom potoku 
Demänovka, skvelú gastronómiu či harmóniu, ktorá dokáže zastaviť uponáhľanú dobu. 

Cestou do Jasnej, v lokalite Záhradky, môžete nájsť zrekoštruovaný Hotel SKI, ktorý vám prirastie k srdcu svojim jedinečným retro dizajnom. Ten 
umocňuje atmosféru horského prostredia, do ktorého je hotel zasadený. Hotel SKI ťaží zo svojej fantastickej polohy – priamo pri dolnej stanici 
dvoch lanoviek a na dojazde piatich zjazdoviek. 

Priamo na vrchole Chopku vo výške 2 004 m n .m. nájdete výnimočné ubytovanie v Hoteli Rotunda. K dispozícii sú hosťom tri komfortné Deluxe 
izby, z ktorých si vďaka orientácii balkónov užijete magické východy slnka. V zime zážitok z ubytovania umocnia aj špičkovo upravené zjazdovky a 
ski-in/ski-out poloha Rotundy, ktorá zabezpečí, že hoteloví hostia sú vždy medzi prvými lyžiarmi na svahu. Nad oblakmi aj jedlo chutí akosi lepšie a 
o potešenie z gastronómie sa na Chopku postará dizajnová À la Carte reštaurácia. 

Na južnej strane Chopku Vás čaká Váš druhý domov v podobe Hotela Srdiečko, ktorý víta svojich hostí už od roku 1958. Hotel si obľúbi každý 
pravý milovník prírody a pokojnej atmosféry. Srdiečko nájdete priamo pri stanici lanovky v srdci prírody Nízkych Tatier, vďaka čomu sa môžete 
rovno z hotela vyviezť až na vrchol Chopku. Skvelá ski-in / ski-out poloha hotela Vám dovolí vykročiť z izby priamo na lyžiarsky svah či turistický 
chodník. Pohodlie si užijete v zrekonštruovaných izbách a apartmánoch v horskom štýle alebo vo vonkajšej vírivke priamo pod štítmi Nízkych Tatier. 
Podrobnejšie informácie o portfóliu TMR hotelov a jednotlivých ponukách nájdete aj na: www.tmrhotels.com 
 

PARKOVANIE A KYVADLOVÁ DOPRAVA 
Návštevníci budú môcť využiť bezplatnú skibusovú dopravu do strediska zo záchytného parkoviska pri Pavčinej Lehote v rannej špičke 
v intervale každých 15 minút. Parkovanie na záchytnom parkovisku bude bezplatné. Priamo v stredisku bude návštevníkom k dispozícií 
najväčšie parkovisko na Lúčkach s celkovou kapacitou 320 miest, kde bude sezónkárom k dispozícií 70 parkovacích miest pod lanovkou 
bezplatne a 250 miest bude platených pre všetkých návštevníkov. V lokalite Biela púť pribudlo nové kryté parkovisko PREMIUM PARKING, 
priamo pod budovou novej lanovky na Priehybu. Toto parkovisko prináša najvyšší komfort pre návštevníkov z hľadiska jeho atraktívnej 
lokality priamo v srdci Jasnej a blízkosti lanovky a ostatných služieb strediska. Pre najväčší komfort a zaistenie si voľného parkovacieho 
miesta si budú môcť návštevníci zakúpiť toto parkovisko online cez stránku Gopass.travel. Návštevníci budú môcť využiť platené parkovisko 
pod hotelom Liptov, ktoré bude bezplatné pre držiteľov celosezónneho skipasu.
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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 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. Viac informácií aj na gopass.travel

INFORMÁCIE O STREDISKU DENNE
Viac informácií o stredisku a jeho ponuke je možné získať v aplikácii Gopass, denne na infolinke +421 907 88 66 44, info@jasna.sk alebo na web 
stránke strediska www.jasna.sk.

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 a Hotel Rotunda. 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 portólia je aj termálne srdce Liptova - Vodný park Bešeňová s množstvom 
atrakcií a perfektným wellnes. Ubytovanie v Bešeňovej ponúkajú hotely 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 a Noc na Lomnickom štíte. V Rakúsku Skupina vlastní a prevádzkuje alpské stredisko na ľadovci Mölltaler Gletscher a jej 
sesterské stredisko Ankogel Mallnitz. 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. Akcie TMR sú obchodované 
na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave


