
n Jasná - síelők, snowboardosok paradicsoma, komplex síközpont, amely alkalmas kezdőknek 
és haladóknak, freeridereknek és gyermekes családoknak egyaránt. 

n Szlovákia legszélesebb sípálya-kínálata egy üdülőhelyen, kényelmesen megközelíthető a 
Chopok déli és északi oldaláról induló felvonókkal.

n új kötélpálya Biela pút’ - Priehyba
n 50 kilométernyi tökéletesen karbantartott lejtő, 20 felvonó és felvonó, 12 freeride zóna. 
n 43 km technikailag hóágyúzott lejtő a Chopok csúcsáig, amely garantálja minőségi síelést 
n kényelmes, érintésmentes GOPASS síbérletrendszer saját webáruházzal, APP-vel és önki-

szolgáló jegypénztárakkal az üdülőhelyen - GOPASS jegyek
n Információs központ, jegyiroda és Gopass jegyek - egy helyen, integráltan - az ügyfélköz-

pontokban, a Jasná üdülőközpont minden beszállási pontjánál.
n APRÈS SKI, világesemények, luxus wellness, zenei klub, zenei klub
n SKI-IN SKI-OUT szállás közvetlenül a lejtőkön

A Jasná síközpontban, a Chopok lejtőin található síterepen a 2022/2023-as téli szezonban felejthetetlen élményekkel teli szlovákiai síelést élvez-
het. Szlovákia legnagyobb síarénája kiváló téli sportolási feltételekkel, szórakozással teli síelést, modern sífelvonókat és érdekes rendezvényeket 
kínál. A modern hóágyúzási rendszernek köszönhetően 50 km jól karbantartott pálya garantálja a síelést az év legalább 5 hónapjában, és a Chopok 
északi és déli oldalán is lehet síelni. Az üdülőhely a síelési lehetőségek széles skáláját kínálja minden típusú pályán, a kék - könnyű pályáktól a nehéz 
- fekete pályákig. A síelés szerelmeseinek maximális kényelmet biztosít a téli élményekhez vezető úton a 20 darab, óránként több mint 28 000 fő 
szállítására alkalmas felvonó és felvonó, köztük a 24 férőhelyes, szélálló Funitel kabin és a Chopok északi és déli oldalát összekötő 15 férőhelyes 
gondolák. Az Alacsony-Tátra második legmagasabb csúcsán végtelen kilátás fogadja a hegyi éttermek királynőjét - a panorámás Rotundát napozó-
terasszal és a Chopok 2 004 m tengerszint feletti magasságban lévő szálláshelyen. 

Jasná rendszeresen a lesiklás világkupa-verseny helyszíne, és az olimpiai bajnok Petra Vlhova otthona. A legjobb freeriderek rendszeresen talál-
koznak Jasná-ban, mivel az üdülőhely a Freeride World Tour egyik állomása is. A vad lovaglás szerelmesei megtalálják a magukét a tizenkét nagy 
freeride zónában, amelyek a világ azon kevés üdülőhelyei közé tartoznak, amelyek kényelmesen megközelíthetők felvonókkal, ami tovább növeli 
egyediségüket. Egy frissített, trendi snowpark, amelyet kezdőknek és tapasztalt versenyzőknek terveztek, egy szórakoztató Fun Zone könnyű hó-
akadályokkal, amelyek alkalmasak a kis és nagy csoszogó síelők számára, és egy reggeli Fresh Track érintetlen lejtőkkel a hivatalos üzemkezdet előtt.  

A síelés hivatalos kezdete Jasná síterepén a napi programmal együtt 2022. december 3-án, szombaton lesz.  

JASNÁ
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A Funitel üdülőhely legfontosabb felvonója a világ egyik legmodernebb technológiája. Érdekessége, hogy a kabin két kötélen van rögzítve, ami a 
nagyobb biztonság mellett lehetővé teszi a szállítást szeles időben, akár 120 km/h sebességű szélben is. A csúcsra a Priehyba állomásról (a 6 üléses 
Záhradky - Priehyba kötélpálya kijárati állomása) vezet az út, és az Alacsony-Tátra látogatói 6 és fél perc alatt kényelmesen feljuthatnak a Chopok 
csúcsára. A Funitel szállítási kapacitása 2 480 fő/óra, a 22 kabin mindegyike több mint 2 000 méteres távolságot tesz meg, és 655 méteres ma-
gasságot emelkedik. A felvonókhoz képest a szállítási sebesség 7 m/s-ra nőtt. Az északi oldalon egy 17 millió eurós beruházásnak köszönhetően a 
síelők egy vadonatúj, 15 üléses Doppelmayr-felvonóval juthatnak el a Biela Púť-ról a Priehyba-ig. 

A Chopok Sever és Chopok Juh közötti komplex kapcsolat a Krupová - Kosodrevina és a Kosodrevina - Chopok Juh helyeken 15 üléses felvonókat 
is magában foglal. Ez a felvonó hasonló felépítésű, mint a népszerű narancssárga Grand Jet felvonó, amely a Grand - Brhliská útvonalon közlekedik 
Otupné-ban, Chopok északi oldalán. A Chopok csúcsára a déli oldalról feljutó kabin azonban nagyobb, akár 15 fő befogadására is alkalmas. A fel-
vonók szállítási kapacitása 2 800 fő/óra. a Krupová-tól a Chopok csúcsáig közlekedő felvonók pedig összesen 920 függőleges métert tesznek meg.

VILÁGHÍRŰ SÍELÉS JASNÁ-N A CHOPOK CSÚCSA ALATT, TÖBB MINT 50 KILOMÉTERNYI SÍPÁLYA, 
TELE IGAZÁN VILÁGSZÍNVONALÚ ÉLMÉNYEKKEL. JASNÁNAK KÖSZÖNHETŐEN SZLOVÉNIA

AZ EURÓPAI SÍTEREPEK SZTÁRJAI KÖZÖTT TÜNDÖKÖL.    

n Új kötélpálya Biela Púť és Priehyba között
n A H-210 Zadné Dereše sífelvonó felújított üzemeltetése
n A Rotunda és a Happy End éttermek önkiszolgáló éttermekké történő átalakítása
n A hóágyúrendszer megerősítése, hóágyúzás kiépítése a Slalomák lejtőn. 
n Sífutópályák bővítése és kijelölése - Zadné vody területén egy új, 3 km hosszú sífutópálya 
n épül ki, kizárólag természetes havon, a sífutás minden kedvelője számára.  
n A sífelvonó/síelés benne van a szállás árában - ideális előny a TMR Hotels hálózatának vendégei számára. Szerezzen be 

síbérletet vagy személyenként egy felvonójegyet. Az éjszakák száma = a síbérletek/jegyek száma.

A jó ételek szerelmesei a magasban élvezhetik az élménydús vacsorát* közvetlenül a Chopok alatt, a Rotunda étteremben. A modern 
felvonók kényelmesen elviszik Önt egy ilyen egyedülálló vacsorára a hó birodalmában. A látogatók új helyszínen - a Habarka étteremben, 
közvetlenül a lejtőkön - tapasztalhatják meg a Tátrai Élményvacsora népszerű formáját.   

Idén is egy profi versenypálya készül a síelés szerelmeseinek, amely a 10-es számú Vrbická (Grand - Brhliská) sípályán található. A Skiline 
Arénába a belépés ingyenes. Jasná síterep folytatja a sípályák biztonságának javítását, a sífutó folyosókat, a sífutók oktatását és a síjárőr-
séget - skipatrol - is. Ezenfelül a sípályák ápolásában innovációt alkalmaz a professzionális SNOWsat szoftver formájában, hómélység-mé-
réssel és a hóágyú helyzetének műholdas irányításával ellátott vezérlőrendszerrel. A fontos információk gyors terjesztése érdekében Jasná 
egyes felvonóin központi síterepi rádió működik. Az ökológia szintén fontos eleme Jasná üdülőközpont menedzsmentjének - az üdülőköz-
pontba irányuló ökológiai transzfer támogatása, következetes hulladékszétválasztás a felvonók beszállási pontjain és az üdülőközpont léte-
sítményeiben, modern technológiák, amelyek csökkentik az energiafogyasztást, új felvonó, mint ökológiai alternatíva a ratrakokba történő 
szállítás helyett, a műanyag eldobható edények cseréje a pályákon lévő gasztro létesítményekben ökológiai anyagokra (papír, bambusz) 
vagy porcelánra.

TÉL AZ ÜDÜLŐHELYEN

TÉLI HÍREK 2022/23
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Jasná a 2022/2023-as téli szezonban is a tavalyi modellt követi az árképzésben. A síbérletek jegyértékesítéshez hasonló módon történő érté-
kesítése lehetőséget adott a síelőknek arra, hogy előre, kedvezőbb áron jussanak síbérletekhez, mintha az utolsó pillanatban, a jegypénztárban 
vásárolnának. A gopass.travel oldalon ez ismét élő folyamat lesz, az árakat automatikusan újra számítja egy olyan program, amelynek célja, hogy 
a síelőket egyenletesen ossza el a síterepekre a szezon során. Ezért a síbérletek árai a forgalmas időszakokban magasabbak, a kihasználatlan 
időszakokban pedig alacsonyabbak lesznek. 
Mivel a síelők érdeklődése a szezon során a síelés időpontjától függően változik, a legjobb ár elérése érdekében fontos, hogy előre megtervezze 
a síelést, azaz „Minél korábban vásárol, annál előnyösebben síel”. Ez lehetőséget ad azoknak az ügyfeleknek, akik korábban meg tudják tervezni 
az időbeosztásukat, hogy a normál árnál kedvezőbb árat kapjanak egy adott 1 napos síbérletért.
 
 

A TATRY MOTION szinonimája a sípályákon a legjobb síszolgáltatások hálózatával. 

A Tatry Motion Nízke Tatry síiskola Jasná-ban minőségi oktatást nyújt síelőknek és snowboardosoknak a kezdőktől a profikig, hároméves kortól az 
idősebbekig. A síiskola szolgáltatásait a Chopok déli oldalán fekvő Lúčky, Biela Púť és Krupová településeken lehet igénybe venni. Minden hely-
színen saját, MAXILAND nevű, sífutószalagokkal és modern didaktikai eszközökkel felszerelt aréna áll rendelkezésre a tanórákhoz. Az ügyfelek az 
általuk választott síiskola termékei közül választhatják ki a szintjüknek és technikai képességeiknek leginkább megfelelő órát. A síiskola magánórákat 
(egyéni megközelítés), síoktatást kínál óvodásoknak, általános iskolásoknak, középiskolásoknak és középiskolásoknak, valamint csoportos síoktatást 
(csoportos síoktatás gyerekeknek és felnőtteknek napi rendszerességgel, valamint 4 napos Winter Passion csoportos síoktatás).  A sí- és snowbo-
ardoktatást minősített oktatók végzik, a Szlovákiában és külföldön akkreditált oktatási intézmények által kidolgozott érvényes módszertan szerint. 
Ezen kívül a Tatry Motion márkanév alatt az üdülőhelyen a kínálat összetettsége a sífelszerelés kölcsönzéséből áll, egy depóval, csomagmegőrzővel, 
közvetlenül a felvonóállomásokon lévő, síelők és snowboardosok számára teljesen felszerelt kölcsönzőhelyiségekkel, vagy freeride, freestyle sílé-
cekkel, sífutó és sífutó sílécekkel, illetve sílécek és snowboardok professzionális szervizelésével együtt.

JÓ ÉTELEK A LEJTŐKÖN ÉS GASZTRONÓMIA A MAGASBAN -
EGY ÉLVEZET AZ ÍZLELŐBIMBÓKNAK *
A gasztronómiai szegmens napközben ínyenc hegyi élményeket kínál, valamint gazdag éjszakai szórakozást. Közvetlenül a lejtőkön a síelők és a 
snowboardosok panorámás hegyi éttermeket, jó zenét játszó après ski bárokat találnak. A 2004 m tengerszint feletti magasságban, a Chopokon 
található ikonikus Rotunda mellett egy önkiszolgáló étterem, a három deluxe szobával rendelkező Hotel Rotunda, egy napozóterasz a felvonóállo-
más tetején és egy önkiszolgáló bár a földszinten. Ez egy egyedülálló hely, amely a Chopok déli és északi oldalának mindkét sípályáját egy egyedi 
építészeti struktúrában köti össze. A Hotel Rotunda látogatói Szlovákia legszebb kilátására ébrednek egy téli reggelen. 

A bájos VON ROLL étterem 1670 m tengerszint feletti magasságban egy bonbon, amely ínyencek gyönyörét kínálja egy csodálatos belső térben, a 
történelmi beszállóállomás megőrzött elemeivel. A kellemes időtöltést a borok legszélesebb választékával kombinálhatja. A hegyekbe látogatókat a 
Happy End Club, a régió lágy téli éjszakai szórakozóhelye is várja. 

Éttermi kínálatunkat a Ski - in & Ski - out Habarka étterem egészíti ki. A modern szlovák konyha népviseletben, hagyományos szlovák belsőépíté-
szeti elemekkel és nagy napozóterasszal várja vendégeit a Lúčky B8-as drótkötélpálya kijárati állomásánál.

Vonzó zenei klub Happy END - napközben étteremként működik, teraszos terasszal közvetlenül a lejtőn, ideális helyen, a Biela Púť üdülőhely 
bejáratánál. Esténként az aprés ski szórakozóhelyévé válik diszkóval, ami sokkal vonzóbbá teszi az üdülőhelyet a fiatalok számára.

ÁTFOGÓ SZOLGÁLTATÁSI KÍNÁLAT A TATRY MOTION MÁRKANÉV ALATT

FLEXI SÍBÉRLET ÁRAK
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SZÁLLÁS A TMR SZÁLLODÁKBAN JASNÁ-N
A TMR tulajdonában és üzemeltetésében 7 egyedülálló szálloda van Jasná városában. Az egész évben nyitva tartó üdülőhely központjában található 
a Grand Hotel, amely tökéletes választás egy minőségi családi nyaraláshoz. Itt tartózkodása alatt élvezheti a Chopok vagy a környező erdőkre nyíló 
kilátást, az üdülőhely minden szolgáltatása és tevékenysége szó szerint karnyújtásnyira van, és a szálloda ideális elhelyezkedése közvetlenül a Grand 
Jet felvonó mellett biztosítja a kényelmes utazást az egész család számára az Alacsony-Tátra környékének felfedezéséhez.  Francia stílusú magán-
szálláshelyeket kínál a Chalets Jasná Collection, ahol mindenki megtalálja a sajátját. Két helyszínen - Otupné és Záhradky - változatos szálláskínálat, 
a faházi szolgáltatás különleges koncepciójával, teljesen felszerelt lakosztályokkal vagy privát wellness részleggel. Az Ön figyelmét biztosan felkelti 
majd a Boutique Hotel Post, amely avantgárd dizájnjáról és a 4*-os színvonalat meghaladó TOP szolgáltatásairól ismert. Az egyéni igényekhez és 
kívánságokhoz igazodó, személyre szabott szolgáltatás még a legigényesebb ügyfelek számára is gondtalan nyaralást biztosít. Az ízlelőbimbókat 
pedig a szálloda éttermében a világkonyha és a steak-kultúra által inspirált gasztronómia fogja gyönyörködtetni. A Demänovská-völgybe érkezve 
biztosan nem fogja kihagyni a felnőttbarát Hotel Tri Studničky-t. Ez a szálloda szolgáltatásait a felnőtt vendégkörre és a gyermek nélküli kikapcso-
lódásra összpontosítja. Évek óta a béke és a pihenés oázisaként ismert, ahol a vendégek azonnal beleszeretnek a wellnessbe a hegyi stranddal és a 
Demänovka hegyi patakban való rendhagyó hűtéssel, a nagyszerű gasztronómiával vagy a harmóniával, amely megállíthatja a rohanó időt. 

A Jasná felé vezető úton, Záhradky településen található a felújított Hotel SKI, amely egyedi retro dizájnjával a szívéhez fog nőni. Ez fokozza annak 
a hegyvidéki környezetnek a hangulatát, amelyben a szálloda található. A Hotel SKI fantasztikus elhelyezkedésének előnye, hogy közvetlenül két 
felvonó alsó állomásánál és öt sípálya végén található. 

Közvetlenül a Chopok csúcsán, 2 004 m tengerszint feletti magasságban található Hotel Rotunda kivételes szállást kínál. Három kényelmes Del-
uxe szoba áll rendelkezésre, amelyekből az erkélyek tájolásának köszönhetően varázslatos napfelkeltékben gyönyörködhet. Télen az élményt a 
Rotunda kiválóan karbantartott pályái és a síelésre és síelésre alkalmas elhelyezkedése fokozza, ami biztosítja, hogy a szálloda vendégei mindig az 
elsők között vannak a sípályákon. A felhők felett az ételek jobban ízlenek, és a Chopok dizájnos À la Carte étterme gondoskodik a gasztronómiai 
élvezetekről. 

Chopok déli oldalán várja Önt második otthona, a Hotel Srdiečko, amely 1958 óta fogadja vendégeit. A szállodát a természet és a nyugodt légkör 
minden igazi szerelmese imádni fogja. Srdiečko közvetlenül a felvonóállomásnál található az Alacsony-Tátra szívében, amelynek köszönhetően a 
szállodából egyenesen a Chopok csúcsára juthat fel. A szálloda kitűnő síelésre / síelésre alkalmas elhelyezkedése lehetővé teszi, hogy szobájából 
közvetlenül a sípályára vagy a túraútvonalra lépjen. Élvezze a kényelmet a felújított, hegyvidéki stílusú szobákban és lakosztályokban vagy a sza-
badtéri pezsgőfürdőben, közvetlenül az Alacsony-Tátra csúcsai alatt. A TMR szállodai portfóliójáról és az egyes ajánlatokról részletesebb információ 
a következő weboldalon is megtalálható: www.tmrhotels.com
 

PARKOLÁS ÉS TRANSZFERSZOLGÁLTATÁS 
A látogatók a reggeli csúcsidőben a Pavčina Lehota-i parkolóból 15 percenként ingyenes síbuszjáratot vehetnek igénybe az üdülőhelyre. 
A parkolóban a parkolás ingyenes. Közvetlenül az üdülőközpontban a látogatók rendelkezésére áll majd a Lúčky legnagyobb parkolója, 
amelynek összkapacitása 400 férőhely, ahol 70 parkolóhely a felvonó alatt ingyenesen áll majd a szezonális vendégek rendelkezésére, 
250 parkolóhely pedig fizetős lesz minden látogató számára. A Biela Pút’ településen, közvetlenül a Priehyba felé vezető új drótkötélpálya 
épülete alatt új fedett PREMIUM PARKING parkoló létesült. Ez a parkoló a legnagyobb kényelmet nyújtja a látogatók számára, mivel vonzó 
helyen, Jasná szívében található, és közel van a felvonóhoz és az üdülőhely egyéb szolgáltatásaihoz. A legnagyobb kényelem és az ingyenes 
parkolóhely biztosítása érdekében a látogatók a Gopass.travel oldalon keresztül online vásárolhatják meg ezt a parkolóhelyet. A látogatók 
a Lipták Szálló alatti fizetős parkolót vehetik igénybe, amely a bérlettel rendelkezők számára ingyenes lesz.
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GOPASS - BELÉPŐJEGY A SÍPÁLYÁRA ÉS KULCS AZ AQUAPARK
KAPUJÁHOZ  
A Tátrában síelő nyaralók számára a sípályára szóló belépőjegy a GOPASS - egy személyre szabott síbérlet, amely egyben egy többfunkciós hűség-
kártya is. A síelők otthonuk kényelméből ingyenesen regisztrálnak a gopass.travel webáruházban, megvásárolják az e-síbérletet, és a síközpontba 
érve az autóból a forgókapun keresztül közvetlenül a sípályára léphetnek. A GOPASS időt takarít meg a síelőknek, mert nem kell hosszú sorban 
állniuk a jegypénztárnál a síbérletükért, hanem elsőként élvezhetik a reggeli kordonpályát. Minden egyes vásárlás után hűségpontokat írnak jóvá 
az ügyfélnek, amelyeket aztán a TMR létesítményeiben más szolgáltatásokra is felhasználhat. További információért látogasson el a gopass.travel 
weboldalra is.

NAPI INFORMÁCIÓK AZ ÜDÜLŐHELYRŐL
Az üdülőhelyről és kínálatáról bővebb információ a Gopass alkalmazásban, naponta a +421 907 88 66 44-es forródróton, az info@jasna.sk címen 
vagy az üdülőhely honlapján, a www.jasna.sk címen érhető el.

A Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) ) Közép- és Kelet-Európa vezető turisztikai szolgáltatója, amely vonzó hegyi üdülőhelyek, vidámparkok, golfközpontok, éttermek, 
sportszolgáltatások, üzletek és szállodák tulajdonosa vagy bérlője és üzemeltetője. A szlovákiai Alacsony-Tátrában a TMR tulajdonosa és üzemeltetője a Jasná Nízke Tatry 
üdülőhelynek, valamint a Grand Jasná, Tri Studničky Hotel, Chalets Jasná Collection, Srdiečko Hotel, Hotel Pošta és Hotel Rotunda szállodáknak. A TMR a tulajdonosa a Tatralandia 
Aquaparknak is. Ez a legnagyobb egész évben üzemelő szlovákiai aquapark, amely a vízi szórakozás mellett Tropical Paradise - egy különleges trópusi csarnok tengervízzel, 
valamint szórakozást kínál a Fun Parkban és szállást a Holiday Village Tatralandia bungalóiban és apartmanjaiban. A portfolió részét képezi Liptó termális szíve is - a Bešeňová 
vízipark számos látnivalóval és tökéletes wellness-szel. Szállást kínálnak Bešeňová-ben a Galéria Thermal, Bešeňová és Akvamarín szállodák. A Magas-Tátrában a TMR tulajdonosa 
és üzemeltetője a Magas-Tátra üdülőközpontnak, amely Tatranská Lomnica, Starý Smokovec és Štrbské Pleso hegyvidéki helyszínekkel rendelkezik. A szlovákiai Magas-Tátrában 
a TMR tulajdonában van a Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, a Grandhotel Starý Smokovec, a Hotel FIS Štrbské Pleso és a Noc na Lomnický Štít. Ausztriában a csoport 
tulajdonosa és üzemeltetője a Mölltaler-gleccseren található alpesi üdülőközpontnak és testvérközpontjának, Ankogel Mallnitznak. A Cseh Köztársaságban közvetve kisebbségi 
részesedéssel rendelkezik a Melida, a.s.-ben, amely a Špindlerův Mlýn üdülőhelyet bérli és üzemelteti. A TMR bérli és üzemelteti a cseh Ještěd síközpontot, az Ostravice Golf 
& Ski Resortot, valamint bérli a Kaskáda Golf Rezort Brno-t, ahol egy szálloda, étterem és kongresszusi központ üzemeltetését fedezi. Lengyelországban a TMR tulajdonosa 
és üzemeltetője a Szczyrk Mountain Resort és a Legendia - Śląskie Wesołe Miasteczko (Sziléziai Vidámpark). A csoport ingatlanprojektjei elsősorban lakások és kereskedelmi 
területek fejlesztésére, építésére és értékesítésére, valamint üdülőszállodák bérbeadására összpontosítanak. A TMR részvényeivel három európai tőzsdén, Pozsonyban, Prágában 
és Varsóban kereskednek.


