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Počas pobytu v hoteli

PRI REZERVÁCIÍ
Okamžitá zľava z ubytovania 7% pri nákúpe pobytu cez
webové stránky hotelov alebo na www.tmrhotels.com
Zľava z ubytovania pri skorej rezervácii až do výšky 20%
pri nákúpe pobytu cez webové stránky hotelov
alebo na www.tmrhotels.com
Výhodnejšie storno podmienky rezervácie pobytu
Pripisovanie bodov na Váš GOPASS účet za každé minuté
euro: 1€ nákupu = 1 GOPASS bod

Hotelové wellness centrá otvorené o hodinu skôr: platí
pre slovenské TMR hotely, ktoré majú vlastné wellness;
výnimka: Hotel Bešeňová***, Galeria Thermal Bešeňová****,
Holiday Village Tatralandia, Hotel Rotunda, Chalets Jasná
Collection****, Noc na Lomnickom štíte
Zľava počas Happy hour v hotelových lobby baroch 10%:
hotelový hosť jedného zo slovenských TMR hotelov si môže
uplatniť zľavu počas Happy hour aj v ostatných slovenských
TMR hoteloch.
* výnimka: Noc na Lomnickom štíte
** *zľava platí v presne vymedzených časových intervaloch;
viac informácií o čase nájdete na webových stránkach
jednotlivých TMR hotelov v časti Hotelový klub Gopass.
Balená voda so sebou pri check-oute
* výnimka: Noc na Lomnickom štíte

Novinky v našich strediskách
Zľava v reštauráciách a baroch v TMR strediskách 10%:
Jasná Nízke Tatry: Apreski Lúčky, Apreski Funi bar, Apreski Fis bar, Apreski Krupová, Rotunda, Von Roll, Habarka, Bernardino,
Rovná Hoľa, Reštaurácia Kosodrevina, Jasná Mountain Food, Bufet Zadné Dereše, Crystal bar
Vysoké Tatry: Kaviaren Dedo, Lomnicky Štít, Reštaurácia Skalnaté Pleso, Restauracia Hrebienok, Bivak Strbske Pleso,
Apreski Tatranská Lomnica, Music Pub Humno,
Aquapark Tatralandia: Marina Bar, Tasty corner,
Vodný park Bešeňová: Relax Bar Miami, Giovanni
* zľava je uplatniteľná len v reštauráciách a baroch, ktoré sú v prevádzke počas letnej sezóny 2019.

Zľava v reštauráciách a baroch v TMR strediskách 15%:
Vysoké Tatry: Music Pub Humno po 17:00 hod

Zľava v reštauráciách a baroch v TMR strediskách 20%:
Jasná Nízke Tatry: Crystal Bar po 18:00 hod, Von Roll

* zľava je uplatniteľná len v reštauráciách a baroch, ktoré sú v prevádzke počas letnej sezóny 2019.

Vstup do Music Pubu Humno grátis

*zľava platí v prevádzke Humno Vysoké Tatry okrem koncertov

Zľava v prevádzkach Tatry Motion na požičanie bicyklov a e-bicyklov 30%:
Jasná Nízke Tatry: Shop Outlet Demänovská dolina,
Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry: Tatry Motion Outlet Slovakia
Starý Smokovec, Vysoké Tatry: Shop&rent Tatry Motion,
Štrbské Pleso, Vysoké Tatry: VIST Shop Tatry Motion

*zľava sa neuplatňuje na zapožičanie cyklistickej výbavy, na poškodenie ani na vrátenie bicyklov a e-bicyklov mimo prevádzky, kde boli
zapožičané

Zľava na aquaroller vo vodných parkoch 40%

*zľava platí v prevádzkach Tatry Motion vodných parkov Tatralandia: Paradiso shop, Bešeňová: Miami shop

Zľava na surf vlnu v Tatralandii 20%
*zľava platí len pre produkt Surf vlna XS 20min.
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Zľava na masáže a wellness procedúry 10%:
Vodný park Bešeňová:

Aquapark Tatralandia:

CELOTELOVÁ MASÁŽ: Tradičná thajská masáž,
Thajská olejová aromatická masáž, Thajská
olejová bylinná masáž, Thajská kráľovská masáž

KLASICKÉ MASÁŽE: Masáž celé telo odzadu, 
Masáž nohy, Masáž Šija, Masáž Reflexná chodidiel, 
Masáž hlavy, Masáž Aromatická, chrbát, šija,
Masáž Aromatická celé telo, Masáž Kokosová pre
mladých, Masáž Medová dotoxikačná, Masáž
Lávovými kameňmi chrbát, Masáž Lávovými
kameňmi celotelová, Masáž Omladzujúca
Argánovým olejom, Masáž Športová chrbát, šija,
nohy 

MASÁŽ CHRBTA: Thajský dotyk – krátka masáž
chrbta a šije, Bylinná masáž chrbta a šije, Thajská
tradičná masáž chrbta a šije, Masáž hlavy, šije a
ramien, Thajská olejová masáž chrbta a šije
MASÁŽ CHODIDIEL
THAJSKÁ PEELINGOVÁ MASÁŽ 
ROMANTICKÁ MASÁŽ PRE DVOCH:
Romantická thajská masáž chrbta a šije,
Romantická thajská celotelová masáž
PROCEDÚRY: Maska na tvár hydramask PRIODY,
Revitalizačná pleťová maska PRIODY, Výživná
kokosová maska, Kávový peeling na tvár PRIODY,
Parafín na ruky, Peelingový zábal na nohy
Klasické MASÁŽE S TERAPEUTICKÝM
ÚČINKOM: Celé telo odzadu/ Šija/ Nohy/
Reflexná masáž chodidiel
RELAXAČNÁ MASÁŽ SO 100% BYLINNÝM
OLEJOM: Celé telo/ Chrbát/ Indická masáž hlavy/
Masáž tváre
TEPLÉ MASÁŽE: Lávové kamene – celé telo,
Lávové kamene – chrbát
ŠPECIÁLNE MASÁĚ: Peelingová masáž, Medová
detoxikačná masáž, Ručná lymfodrenáž nôh

BALÍKY: Antistresový balík, Relaxačný balík na
uvoľnenie chrbta, Omladzujúci peelingový balík s
relaxačnou masážou, Hrejivý balík, Skrášľujúci balík,
Voňavý balík s bio pedikúrou Garra rufa
MASKY NA TVÁR: Revitalizačná pleťová maska, 
Hydramax pleťová maska
PEELING NA TVÁR A CELÉ TELO: Kávový peeling
na tvár, Telový peeling proti celulitíde, Kokosový
telový peeling na telo
ZÁBALY NA TELO: Bahenný anticelulitídny zábal z
Mrtvého mora Rašelinový / bahenný zábal
FISH THERAPY
PRÍSTROJOVÉ OŠETRENIE PLETI A TELA:
Bezihlová mezoterapia, Ošetrenie pleti ultrazvukom,
Diamantová mikrodermobrázia, Endomasažer
ETANI (zábaly na chrbát podľa minutáže:
čokoládový, škoricový, prehriatie teplom, bio
kokosový pre deti, alebo parafín na ruky): Etani
wellness point 

FISH THERAPHY
ZÁBALY A OBKLADY: Rašelinový obklad, Obklad
zo včelieho vosku, Bahenný zábal celého tela,
Bahenný zábal chrbta, Sladký regeneračný zábal
celého tela, Sladký regeneračný zábal chrbta

Pre uplatnenie zliav a benefitov hotelového klubu GOPASS je držiteľ GOPASS karty
povinný sa preukázať GOPASS kartou, na ktorú sa benefity vzťahujú = GOPASS karta,
ktorá bola uvedená pri online rezervácii na našich webových stránkach.
Všetky rezortné výhody a benefity platia v strediskách TMR na území Slovenska pre pobyty od
15.5.2019 pre členov hotelového klubu. Uvedené zľavy nie sú kombinovateľné s inými zľavami.
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