
@JASNA.SK
WWW.JASNA.SKVlastník a prevádzkovateľ: Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v OR vedenom OS Žilina, oddiel Sa, vložka č. 62/L

Platnosť cenníka / Price list validity :  1.5.-15.10. 2020

* JASNÁ PACKAGE SEVER & JUH: spiatočná jazda lanovkami v úseku Biela Púť alebo Záhradky - Priehyba - Chopok – Kosod-

** GOPASS e-shop: zvýhodnenú cenu lístka s kartou GOPASS získate po jeho nákupe prostredníctvom internetového obcho-
du na www.gopass.sk .
*** KOMBINOVANÉ LÍSTKY: 
ZĽAVY:

preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
BEZPLATNÉ CESTOVNÉ: 

DETI: osoby  vo veku 6 až 11,99 
rokov. • JUNIOR: osoby vo veku 12 až 17,99 rokov alebo držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. • SENIOR: osoby staršie 
ako 60 rokov veku a držitelia preukazov ZŤP, ZŤP-S. • ZĽAVY PRE ORGANIZOVANÉ SKUPINY: - 5% zľava z celkovej sumy. 

UPOZORNENIA :
Všetky Lístky sú neprenosné. Lístky vydané na meno držiteľa sú neprenosné od okamihu ich vydania. Ostatné Lístky sa stávajú 
neprenosnými okamihom prvého prechodu čítacím zariadením (turniketom). • Neoprávnene použitý lístok bude zablokovaný 

-

(prostredníctvom internetového obchodu programu GOPASS (www.gopass.sk)) sú platné výlučne v deň, na ktorý boli Lístky 

sa náhrada cestovného neposkytuje • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien • Cestujúci je povinný dodržiavať ob-
chodné podmienky vydané spoločnosťou TMR, a.s.; prepravný poriadok, zelený kódex; osobitné obchodné podmienky platné 
pre jednotlivé druhy služieb a všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa pohybu a správania sa osôb v horských stre-
diskách (napr. TANAP, NAPANT) a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa • Zmluva o preprave je uzatvorená 
okamihom nastúpenia zákazníka do lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia) alebo vstupu do nástupnej stanice alebo 
nástupného priestoru lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia), ktorý je priestorom prístupným len s platným Lístkom • 
Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a zeleným 
kódexom • Cestujúci je povinný po celú dobu plnenia prepravnej zmluvy mať pri sebe platný cestovný doklad, ktorým sa pri 
kontrole preukazuje • Cestujúci je povinný na požiadanie oprávnenej osoby dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom. 

-
dobne • Úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok Letná sezóna 2020 je k dispozícii na pracoviskách prepravcu t.j. 
v infocentre Biela Púť, v pokladniach na nástupných staniciach lanových dráh a na webovej stránke www.jasna.sk • Výňatok zo 
Všeobecných obchodných podmienok – Letná sezóna 2020.

 
* JASNÁ PACKAGE NORTH & SOUTH: return cableway trip on the route Biela Púť or Záhradky - Priehyba - Chopok – Ko-

** GOPASS E-SHOP: 
*** COMBO TICKETS: 
get down.
DISCOUNTS:

ITIC, EURO26, GO26 cards.
TRAVELLING FOR FREE: Children under 5.99 years only if they travel along with a person over 18 years (a maximum of 2 chil-
dren with 1 adult person over 18 years)  • CHILDREN: : children from 6 to 11.99 years. • JUNIOR: passengers from 12 to 17.99 
years or holders of ISIC, ITIC, EURO26, GO26 cards. • SENIOR: adults over the age of 60 and disabled passengers with cards. • 
DISCOUNTS FOR ORGANISED GROUPS: 
20 people. Discounts for organised groups cannot be combined with any other discounts. The discount for an organised group 

 
PLEASE NOTE!  

-

KOMBINOVANÉ LÍSTKY
***

JASNÁ PACKAGE SEVER & JUH / NORTH & SOUTH
+ 1x horská kára na trase A alebo B 
+ 1x mountain kart on the route A or B
1x Lanovka A5 + 1x horská kára na trase B
1x A5 cable car + 1x mountain kart on the route B

2x Lanovka A5 + 2x horská kára na trase B 
2x A5 cable car + 2x mountain kart on the route B

3x Lanovka A5 + 3x horská kára na trase B
3x A5 cable car + 3x mountain kart on the route B

NÁKUP V STREDISKU
dospelí
adults

junior
senior children

dospelí
adults

junior
senior children

JASNÁ PACKAGE SEVER & JUH *
(NORTH & SOUTH) 
Jazda iba hore 
One way up ride
Jazda iba dole 
One way down ride

NÁKUP ONLINE CEZ E-SHOP - GOPASS.SK GOPASS e-shop ** GOPASS e-shop **

dospelí
adults

junior
senior children

dospelí
adults

junior
senior children

JASNÁ PACKAGE SEVER & JUH *
(NORTH & SOUTH) 
Jazda iba hore 
One way up ride
Jazda iba dole 
One way down ride

2020

2020

2020

POKLADŇA / CASH DESK POKLADŇA / CASH DESK

POKLADŇA / CASH DESK POKLADŇA / CASH DESK

dospelí
adults

junior
senior

28 € 27 €

18 € 17 €

30 € 28 €

36 € 33 €

dospelí
adults

junior
senior

26 € 25 €

18 € 17 €

30 € 28 €

36 € 33 €

20 € 16 € 13 € 18 € 14 € 11 €

17 € 13 € 12 € 15 € 11 € 10 €

14 € 12 € 10 € 12 € 10 € 8 €

22 € 18 € 15 € 20 € 16 € 13 €

19 € 15 € 13 € 17 € 13 € 11 €

16 € 13 € 11 € 14 € 11 €   9 €

PIATOK - PONDELOK UTOROK - ŠTVRTOK
FRIDAY - MONDAY TUESDAY THURSDAY

PLATBA KARTOU / CARD ONLY PLATBA KARTOU / CARD ONLY

PLATBA KARTOU / CARD ONLY PLATBA KARTOU / CARD ONLY

LETNA SEZÓNKA / SUMMER SEASON PASS GOPASS e-shop
možnosť zakúpiť len ONLINE / 
available only ONLINE

dospelí
adults

junior
senior children

49 € 39 € 34 €

platí 1 kalendárny deň 
1


