
n Jasná - raj dla narciarzy i snowboardzistów, kompleksowy ośrodek odpowiedni 
dla początkujących i doświadczonych narciarzy, freeriderów i rodzin z dziećmi 

n najszersza oferta narciarska na Słowacji w jednym ośrodku, łatwo dostępna dzięki kolejkom linowym 
po północnej i południowej stronie Chopoka

n nowa kolej gondolowa Biela Púť - Priehyba
n 50 kilometrów doskonale przygotowanych tras, 20 kolejek i wyciągów, 12 stref freerideowych
n 43 km sztucznie naśnieżanych tras aż po szczyt Chopoka – gwarancja udanej jazdy na nartach 
n komfortowy zbliżeniowy system skipassów GOPASS z własnym sklepem internetowym, aplikacją i 

kasami samoobsługowymi w ośrodku – GOPASS Tickets
n Infocentrum, kasa i Gopass Tickets- wszystko w jednym miejscu – Centrum Obsługi Klienta, przy 

każdej stacji dolnej w ośrodku Jasná
n APRÈS SKI, imprezy na światowym poziomie, luksusowe obiekty wellness & spa, music club
n SKI-IN SKI-OUT zakwaterowanie bezpośrednio przy trasach zjazdowych

W ośrodku narciarskim Jasna na stokach Chopoka będzie można w sezonie zimowym 2022/2023 cieszyć się prawdziwym białym szaleństwem i prze-
żyć wiele niepowtarzalnych chwil. Największy ośrodek narciarski posiadający doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych na Słowacji oferuje 
nieskończenie wiele atrakcji zimowych, możliwości zabawy, nowoczesne kolejki linowe oraz mnóstwo eventów. 50 km doskonale przygotowanych nar-
tostrad dzięki nowoczesnemu systemowi naśnieżania gwarantuje szusowanie przez co najmniej 5 miesięcy w roku, po północnej i południowej stronie 
Chopoka. Ośrodek oferuje bogate możliwości szusowania na wszystkich rodzajach tras, od niebieskich – łatwych tras zjazdowych aż po trudne – czarne. 
Łącznie 25 kolejek linowych i wyciągów o przepustowości niemal 32 000 osób na godzinę, wśród nich 24 osobowa kolej gondolowa Funitel odporna 
na wiatr i 15 osobowe gondole łączące północną i południową stronę Chopoka oferują miłośnikom szusowania maksymalną wygodę w poszukiwaniu 
niezapomnianych zimowych przeżyć. Bezkresnymi widokami na drugim najwyższym szczycie Tatr Niskich przywita narciarzy królowa restauracji górskich 
– panoramiczna Rotunda z tarasem słonecznym i możliwością zakwaterowania się na Chopoku na wysokości 2 004 m n.p.m. 
W Jasnej regularnie odbywają się zawody Pucharu Świata w narciarstwie zjazdowym i jest domowym ośrodkiem mistrzyni olimpijskiej Petry Vlhovej. W 
Jasnej regularnie spotykają się także najlepsi freeriderzy,  ośrodek jest przystankiem światowego Freeride World Tour. W ośrodku będącym przystankiem 
na trasie Freeride World Tour wszyscy amatorzy szalonej jazdy znajdą coś dla siebie dzięki dwunastu dużym strefom freeride‘owym. Jasná jest jednym z 
niewielu ośrodków, w których można dotrzeć do stref kolejkami gondolowymi, co dodatkowo podkreśla wyjątkowość tego miejsca. Odnowiony trendo-
wy snowpark został stworzony zarówno z myślą o początkujących, jak i wprawnych miłośników białego szaleństwa.  Pełna niespodzianek trasa Fun Zone 
z łatwymi przeszkodami śniegowymi, które są odpowiednie dla wszystkich małych i dużych figlujących narciarzy lub poranny Fresh Track dla wszystkich 
amatorów tego sportu jeszcze przed oficjalnym otwarciem ośrodka.  Również w tym roku dla wszystkich miłośników narciarstwa został przygotowany 
profesjonalny tor wyścigowy, zlokalizowany na trasie nr 10 Vrbická (Grand – Brhliska). Wstęp do Skiline Areny jest bezpłatny. Ośrodek Jasná kontynuuje 
poprawę bezpieczeństwa na trasach zjazdowych, tworzenie korytarzy narciarskich, edukację skialpinistów i patrole bezpieczeństwa na nartach – ski-
patrole. Wykorzystuje również innowację przy przygotowaniu nartostrad w postaci profesjonalnego oprogramowania SNOWsat z pomiarem grubości 
pokrywy śnieżnej i satelitarnego pozycjonowania ratraku. W celu szybkiego przepływu informacji na temat aktualnej sytuacji, w wybranych kolejkach 
linowych w Jasnej zostało wprowadzone lokalne radio nadające w ośrodku. 

Oficjalny początek sezonu w ośrodku Jasna połączony z dziennym programem towarzyszącym zaplanowano na sobotę 3 grudnia 2022 r. 

JASNÁ
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Najważniejsza gondola w ośrodku o nazwie Funitel należy do najnowszych technologii na świecie. Ciekawostką jest zamontowanie kabiny na 
dwóch linach, co oprócz większego bezpieczeństwa transportu, pozwala na kursowanie kolejki nawet przy silnym wietrze. System pozwala na jazdę 
kolejką nawet przy prędkości wiatru osiągającej 120 km/godz. Droga na szczyt poprowadzi ze stacji Priehyba (końcowa stacja 6-osobowej kanapy 
Záhradky - Priehyba), a goście ośrodka wjadą na szczyt Chopoka zaledwie w ciągu 6 i pół minuty. Zdolność przewozowa gondoli wynosi 2 480 os./
godz., każda z 22 kabin pokona dystans ponad 2 000 metrów i różnicę wzniesień 655 metrów. W porównaniu z kanapami, prędkość transportu 
wzrosła do 7 m/s. Po północnej stronie Chopoka dzięki inwestycji w wysokości 17 mln. euro narciarze mogą przemieszczać się z Bielej Púti na 
Priehybę nową 15-osobową gondolą marki Doppelmayr. 
Do kompleksowego połączenia Chopoka Północ i Chopoka Południe należy również 15-osobowa gondola w miejscu zwanym Krupová – Kosodre-
vina i Kosodrevina – Chopok Południe. Ze względu na rozwiązania techniczne, kolejka ta jest bardzo podobna do ulubionej pomarańczowej gondoli 
Grand Jet kursującej na trasie Grand – Brhliská na Otupnym po północnej stronie Chopoka. Gondola prowadząca na wierzchołek Chopoka od 
strony południowej jest jednak większa, ponieważ pomieści aż 15 osób. Zdolność przewozowa gondoli wynosi 2 800 os./godz., a kolejki z Krúpovej 
na szczyt Chopoka pokonują łącznie 920 metrów wysokości.

DOCENIONY NA ŚWIECIE OŚRODEK NARCIARSKI W JASNEJ POD CHOPOKIEM TO 50 KILOMETRÓW
 TRAS ZJAZDOWYCH PEŁNYCH PRZEŻYĆ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE.

DZIĘKI OŚRODKOWI JASNÁ, SŁOWACJA BŁYSZCZY WŚRÓD GWIAZD EUROPEJSKICH OŚRODKÓW NARCIARSKICH. 

n Nowa kolejka gondolowa Biela Púť – Priehyba
n Ponowne uruchomienie wyciągu orczykowego H-210 Zadné Dereše
n Przebudowanie restauracji Rotunda i Happy End na samoobsługowe
n Ulepszony system naśnieżania
n Wybudowanie systemu naśnieżania na stoku nr 6 Slalomák
n Rozszerzenie i wytyczenie tras biegowych - nowa trasa o długości ponad 3 km przeznaczona dla wszystkich miłośników 

narciarstwa biegowego zostanie oddana do użytku w lokalizacji Zadné Vody na wyłącznie naturalnym śniegu.  
n Kolejki linowe/karnet narciarski w cenie pobytu- idealny bonus dla gości sieci hoteli TMR. Zdobądź karnet narciarski lub 

jednorazowy bilet na kolejkę linową dla każdej zakwaterowanej osoby. Liczba nocy = liczba skipassów/biletów. 

Również w tym roku dla wszystkich miłośników narciarstwa został przygotowany profesjonalny tor wyścigowy, zlokalizowany na trasie 
nr 10 Vrbická (Grand – Brhliska). Wstęp do Skiline Areny jest bezpłatny. Ośrodek Jasná kontynuuje poprawę bezpieczeństwa na trasach 
zjazdowych, tworzenie korytarzy narciarskich, edukację skialpinistów i patrole bezpieczeństwa na nartach – skipatrole. Wykorzystuje rów-
nież innowację przy przygotowaniu nartostrad w postaci profesjonalnego oprogramowania SNOWsat z pomiarem grubości pokrywy śnież-
nej i satelitarnego pozycjonowania ratraku. W celu szybkiego przepływu informacji na temat aktualnej sytuacji, w wybranych kolejkach 
linowych w Jasnej zostało wprowadzone lokalne radio nadające w ośrodku. Ważnym elementem zarządzania ośrodkiem Jasna jest również 
ekologia – wprowadzenie ekologicznego transportu wahadłowego do ośrodka, dokładna segregacja odpadów przy stacjach kolejek lino-
wych oraz w pozostałych obiektach, nowoczesne technologie zmniejszające zużycie energii, nowa kolejka gondolowa jako ekologiczna al-
ternatywa zaopatrywania restauracji zamiast transportu produktów ratrakami, zastąpienie jednorazowych plastikowych naczyń w lokalach 
gastronomicznych na stokach materiałami ekologicznymi (papier, bambus) lub porcelaną. 

ZIMA W OŚRODKU

NOWOŚCI SEZONU ZIMOWEGO 2022/23
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W sezonie zimowym 2022/2023 Jasná będzie kontynuować trendy cenowe z ubiegłego roku. Sprzedaż skipassów w sposób podobny do sprze-
daży biletów lotniczych dała narciarzom możliwość wcześniejszego zdobycia karnetów po korzystniejszych cenach niż przy zakupie w kasie na 
ostatnią chwilę. Na gopass.travel ponownie będzie odbywać się żywy proces, w którym ceny będą automatycznie przeliczane przez program, 
aby równomiernie rozłożyć narciarzy w ośrodkach przez cały sezon. Dlatego ceny skipassów w popularnych terminach będą wyższe, a spadną 
w przypadku niższej liczby chętnych. 
Ponieważ zainteresowanie narciarzy zmienia się w ciągu sezonu ze względu na termin jazdy na nartach, w celu uzyskania jak najlepszej ceny 
konieczne jest wcześniejsze zaplanowanie wyjazdu tzn. „im wcześniej kupisz karnety, tym taniej“. Daje to szansę klientom, którzy potrafią za-
planować sobie wyjazd z wyprzedzeniem, za co otrzymają nagrodę w postaci niższych cen niż standardowe ceny 1-dniowych skipassów. 

 

Marka TATRY MOTION jest na naszych stokach synonimem sieci doskonałych usług narciarskich. 
Szkółka narciarska Tatry Motion Tatry Niskie oferuje naukę jazdy na nartach i snowboardzie od poziomu początkującego aż po profesjonalny, dla 
osób w każdym wieku począwszy od dzieci od 3 roku życia po emerytów. Z usług szkółki narciarskiej można korzystać w lokalizacjach Biela Púť, 
Lúčky i Krupová po południowej stronie Chopoka. Każda szkółka narciarska dysponuje własną areną dla początkujących pod nazwą MAXILAND, 
która jest wyposażona w wyciąg taśmowy oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. Klienci mogą wybrać z oferty szkółki typ lekcji, która odpowiada 
ich poziomowi i umiejętnościom technicznym po konsultacji z instruktorami lub wedle własnego uznania. Szkoła narciarska oferuje lekcje prywatne 
(indywidualne),  kursy narciarskie dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz lekcje grupowe (lekcje grupowe dla dzieci i do-
rosłych odbywające się codziennie oraz 4-dniowe lekcje grupowe Winter Passion).  Lekcje jazdy na nartach i snowboardzie prowadzone są przez 
certyfikowanych instruktorów, zgodnie z obowiązującą metodyką opracowaną przez akredytowane placówki edukacyjne na Słowacji i za granicą. 
Ponadto na kompleksową ofertę pod marką Tatry Motion w ośrodku składa się wypożyczalnia sprzętu narciarskiego wraz z przechowalnią, prze-
chowalnia bagażu, wypożyczalnie bezpośrednio przy stacjach kolejek linowych z pełnym wyposażeniem dla narciarzy i snowboardzistów, narty 
freeride, freestyle, sprzęt skialpinistyczny, biegówki oraz profesjonalny serwis nart i snowboardów. 

DOBRE JEDZENIE NA STOKACH I GASTRONOMIA W GÓRACH - DOZNA-
NIA DLA KUBKÓW SMAKOWYCH *
Sektor gastronomiczny oferuje niezapomniane doznania smakowe w ciągu dnia oraz bogatą ofertę zabaw nocnych. Bezpośrednio na stokach czekają 
na narciarzy i snowboardzistów restauracje górskie z widokiem na panoramę Tatr oraz bary Apres ski z dobrą muzyką. Ikoniczną Rotundę na Chopoku 
na wysokości 2004 m n.p.m.  uzupełnia restauracja samoobsługowa, Hotel Rotunda z trzema pokojami De Luxe, taras na dachu stacji kolejki linowej 
oraz bar samoobsługowy na parterze. Jest to wyjątkowe miejsce, które łączy obydwa stoki narciarskie po południowej i północnej stronie Chopoka w 
wyjątkową architektoniczną budowlę. Goście Hotelu Rotunda budząc się w zimowy poranek mogą podziwiać przepiękne widoki na szczycie. 
Wisienką na torcie jest à la carte restauracja VON ROLL na wysokości 1 670 m n.p.m. oferująca doskonałą ekstazę smaków w pięknym wnętrzu z 
zachowanymi elementami zabytkowej stacji kolejki. Przyjemne chwile można połączyć z degustacją szerokiej oferty win. Doskonale można się także 
zabawić w klubie Happy End, który jest ikoną nocnej zimowej zabawy w regionie. 
Ofertę restauracji uzupełnia Ski – in & Ski – out restauracja Habarka. Nowoczesna słowacka kuchnia w stylu ludowym z tradycyjnymi słowackimi 
elementami wnętrza i dużym słonecznym tarasem znajduje się przy stacji górnej kolejki Lúčky B8.
Miłośnicy dobrego jedzenia na wysokościach będą mogli zjeść wyjątkową kolację tuż pod Chopokiem, w restauracji Rotunda. Na tak wyjątkową ko-
lację w królestwie śniegu dojadą wygodnie nowoczesnymi kolejkami linowymi. Ulubiony od lat Tatrzański Wieczór Wrażeń - doznania kulinarne będą 
serwowane w Habarce – nowe miejsce, nowe doznania.  

Atrakcyjny klub muzyczny Happy END - w ciągu dnia funkcjonuje jako restauracja z tarasem bezpośrednio na stoku, jest idealnie położony zaraz przy 
wjeździe do ośrodka Biela Púť. W godzinach wieczornych zmienia się w miejsce zabawy aprés ski z dyskoteką, dzięki czemu ośrodek znacznie zyskał 
na atrakcyjności także dla młodych ludzi.

KOMPLEKSOWA OFERTA USŁUG POD MARKĄ TATRY MOTION

ELASTYCZNE CENY SKIPASSÓW 
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 ZAKWATEROWANIE W HOTELACH TMR W JASNEJ
Spółka TMR posiada i prowadzi w Jasnej 7 lukratywnych hoteli. W samym centrum całorocznego ośrodka górskiego znajduje się Hotel Grand, który 
jest idealnym miejscem na rodzinny urlop na wysokim poziomie. Widoki na Chopok czy okoliczne lasy, wszystkie usługi i atrakcje w ośrodku są 
dosłownie na wyciągnięcie ręki, a położenie hotelu bezpośrednio przy kolejce gondolowej Grand Jet zapewni całej rodzinie wygodę podczas pozna-
wania okolicy Tatr Niskich.  Prywatne domki w stylu francuskim oferuje Chalets Jasná Collection, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Zróżnicowana 
oferta zakwaterowania w dwóch lokalizacjach - Otupné i Záhradky ze specjalną koncepcją chaletów i w pełni wyposażonymi apartamentami oraz 
prywatnym wellness. Z kolei unikalny butikowy Hotel Pošta, słynie z awangardowego designu i TOP usług, przekraczających standard 4* hotelu. 
Spersonalizowana obsługa zorientowana na indywidualne potrzeby i życzenia klienta, gwarantuje beztroski wypoczynek nawet najbardziej wyma-
gającym gościom. Miłośników dobrej kuchni zadowolą specjały inspirowane kuchnią świata i kulturą spożywania steków w hotelowej restauracji. 
Przy wjeździe do Doliny Demianowskiej znajduje się adult friendly Hotel Tri Studničky. Hotel ten przeznaczony jest dla dorosłych, którzy chcą 
wypoczywać bez dzieci. Od lat znany jest jako oaza spokoju i relaksu, w którym goście od razu pokochają wellness z górską plażą i niekonwencjo-
nalnym schładzaniem organizmu w górskim potoku Demänovka, świetną kuchnią i atmosferą, która sprawi, że zapomnisz o codziennym zgiełku. 

Po drodze do Jasnej, na Záhradkach znajduje się odnowiony Hotel SKI, który swoim niepowtarzalnym designem w stylu retro podbije serce niejed-
nego narciarza. Wyjątkową atmosferę tego miejsca tworzy także sceneria górska, w której znajduje się hotel.

Bezpośrednio na Chopoku na wysokości 2004 m n.p.m. znajduje się Hotel Rotunda – najwyżej położony hotel w Europie Środkowej. Goście mają 
do dyspozycji trzy pokoje Deluxe, z których można podziwiać magiczne wschody słońca. Zimą doznania ze spania na wysokości są jeszcze lepsze, 
ponieważ dzięki doskonale przygotowanym stokom narciarskim i lokalizacji ski-in/ski-out Rotundy, goście hotelowi jako pierwsi mogą stanąć na 
stoku. Na takiej wysokości nawet jedzenie smakuje jakoś lepiej, a o doznania kulinarne gości dba designerska restauracja na Chopoku. 

Po południowej stronie Chopoka miłośnicy gór mają swój drugi dom w Hotelu Srdiečko, który gości ich od 1958 roku. Hotel pokocha każdy miło-
śnik przyrody i spokojnej atmosfery. Srdičko znajduje się tuż obok stacji kolejki linowej w samym sercu Tatr Niskich, dzięki czemu bezpośrednio z 
hotelu można dotrzeć na szczyt Chopoka. Doskonała lokalizacja ski-in / ski-out hotelu pozwala wyjść z pokoju prosto na stok narciarski lub szlak 
turystyczny. Odnowione pokoje i apartamenty w stylu górskim oraz zewnętrzne jacuzzi pod szczytami Tatr Niskich gwarantują idealny wypoczynek. 
Więcej informacji na temat oferty hotelowej znajdą Państwo na stronie: www.tmrhotels.com

PARKING I TRANSPORT WAHADŁOWY 
Amatorzy białego szaleństwa będą mogli korzystać z ulepszonego bezpłatnego transportu do ośrodka z parkingu Pavčina Lehota w go-
dzinach porannego szczytu co 15 minut. Parkowanie na tymże parkingu będzie bezpłatne. Na największym parkingu w lokalizacji Lúčky, 
który posiada 320 miejsc parkingowych, wyznaczono dla posiadaczy Sprytnych Sezonówek 70 miejsc pod kolejką linową, z których będą 
mogli korzystać bezpłatnie, a pozostałych 250 miejsc będzie płatnych dla wszystkich gości ośrodka. W lokalizacji Biela Púť bezpośrednio w 
budynku dolnej stacji nowej kolejki linowej na Priehybę, powstał nowy kryty PREMIUM PARKING. Ten parking oferuje najwyższy komfort 
ze względu na atrakcyjne położenie w samym sercu Jasnej, w pobliżu kolejki linowej i innych usług ośrodka. Miejsce parkingowe na tym 
ekskluzywnym parkingu można zarezerwować sobie i kupić z wyprzedzeniem za pośrednictwem gopass.travel, co oznacza gwarantowane 
miejsce parkingowe nawet w najbardziej obleganych terminach. Pozostałe płatne parkingi bezpośrednio w Jasnej w pobliżu kolejek lino-
wych można znaleźć w lokalizacji Otupné, Záhradky i Lúčky po północnej stronie, oraz parkingi Krupová i Trangoška po stronie południowej.
Posiadacze karnetów sezonowych Sprytna Sezonówka będą mogli parkować na wyznaczonych miejscach parkingowych dla posiadaczy 
Sezonówek bezpłatnie do zapełnienia miejsc – mowa o parkingach Lúčky, Koliesko, Otupné i Srdiečko. Nie dotyczy to parkingu P2 Biela 
Púť oraz parkingów, którymi nie zarządza spółka TMR a. s.

Narciarze posiadający jedno- i kilkudniowe skipassy zakupione przez Gopass, mogą korzystać z parkingów zarządzanych przez TMR a.s. 
z 30% zniżką. Z takiej samej zniżki będą mogli skorzystać klienci, którzy na dany dzień zakupili inne produkty z oferty programu GOPASS.  
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GOPASS – KARNET NA STOK NARCIARSKI ORAZ KLUCZ 
DO BRAM AQUAPARKU  
Dla gości szusujących w Tatrach, karnetem wstępu na stok jest GOPASS – osobisty spersonifikowany skipass, który jednocześnie stanowi wie-
lofunkcyjną kartę lojalnościową. Narciarze mogą się prosto z domowego zacisza bezpłatnie zarejestrować w e-shopie na stronie gopass.travel i 
kupić dla siebie e-skipass, a po przyjeździe do ośrodka narciarskiego przejść od razu przez bramki, by dostać się na trasy zjazdowe. Gopass oszczę-
dza czas, gdyż narciarze nie muszą czekać na swój karnet 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.  Więcej informacji także na gopass.
travel

NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE O OŚRODKU
Więcej informacji o ośrodku i jego ofercie otrzymają Państwo w aplikacji Gopass, codziennie pod numerem (00421) 907 88 66 44, info@jasna.sk 
lub na stronie internetowej ośrodka www.jasna.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.


