
SZLOVÁKIA 
Tudnivalók a kombinált bérletről (síbérlet + fürdőbelépő) 

 

 

A 2022/23-as szezonban a szlovák szállások mellé csomagban kapott kombinált 

bérlet a Gopass Card keretein belül működik: a plasztikkártya síbérlet, fürdőjegy 

és pontgyűjtő-kártya is egyben. 

 
 

Mi az a Gopass Card és hol vehetem át? 
 

 a Gopass Card 2022.12.01. és 2023.04.23. közötti időszakban kombinált 

kártyaként szolgál: síbérletként, fürdőbelépőként és gyalogos 

felvonójegyként is használható 

 

 a Gopass Card átvételéhez szükség van minden utas számára a Gopass 

regisztrációra, amit online előre is megtehet az utas vagy a helyszínen a 

szálláshely recepcióján 

 

o „Gopass” használatáról, kedvezményekről bővebb információkat itt 
olvashatnak 

 
o Gopass online regisztráció itt 

 

 a „Gopass” regisztráció után a recepción kapják meg a vendégek a 

Gopass Card-ot. A Gopass Card díja: 2 Euro/kártya. 

 

 a Gopass Card-on jóváírt kombinált bérlet a foglalt éjszakák számával 

megegyező napokra érvényes (pl. 2 éjszakás foglalás = 2 napos Gopass 

Card)  

 

 a kombinált bérlet a szálláselfoglalás napját követő naptól a távozás 

napjáig érvényes (síterepek, aquaparkok nyitvatartási idejétől függően). 

Érkezés napján nem érvényes! 

 

 a kombinált bérletet először a választott síterepen tudják aktiválni a 

vendégek a beléptető kapun történő áthaladással. 

Abban az esetben, ha valaki a Gopass Cardot nem szeretné síbérletként 

vagy felvonójegyként használni, akkor a szálláshely recepcióján tudják a 

választott fürdőhelyre az aktiválást elvégezni.   

 
A Gopass Card, mint síbérlet érvényessége? 

 

 

 a Gopass Card, mint síbérlet, Jasná, Tátralomnic, Csorba-tó és 

Ótátrafüred síterepeire érvényesek, a foglalt éjszakák számával 

megegyező napokra (pl. 3 éjszakás szállásfoglalás = 3 napos síbérlet) 

https://www.gopass.travel/EN/general-benefits
https://www.gopass.travel/EN/homepage/registration


 

 
 a Gopass Card, mint síbérlet, egy napon belül csak egy síterepen 

használható (a síterep nyitvatartási idejétől függően). Aktuális információk 

a sípályák nyitvatartási idejéről: 

 
Jasná síközpont: megnézem 

Magas-Tátra síterepei: megnézem 
 

 

 a Gopass Card, mint síbérlet, nem érvényes az éjszakai síelésre, illetve 

speciális eseményekre, mint pl. a Fresh Track síelésre (sífelvonók reggeli 

elindítása előtti síelésre) 

Bővebb információ és árak a Fresh Track síelésről itt olvashatók.  
 

 
A Gopass Card, mint gyalogos felvonó jegy érvényessége? 

 

 nem síelő, gyalogos vendégek részére a Gopass Card napi egyszer 
használható retúr felvonójegyként is: 

 
- a Magas-Tátra síterepeinél a következő útvonalak egyikén 

érvényes napi egyszer retúrjegyként: 
 

o Tátranská Lomnic (Tátralomnic) – Skalnaté Pleso 

o Ótátrafüred (Stary Somokovec) – Hrebienok 
o Csorba-tó (Strbské Pleso) – Solisko 

 
A síbérlet nem használható a Skalnaté Pleso – Mt Lomnický štít (kabinos 
felvonó a Lomnici-csúcsra) szakaszon! 

 
 

- az Alacsony-Tátra síterepeinél a következő útvonalon érvényes 
napi egyszer retúrjegyként:  

 

o Biela Pút vagy Zahrádky – Priehyba – Mt Chopok – 
Kosodrevina – Krupová vagy Srdiecko  

o Srdiecko vagy Krupová – Kosodrevina – Mt Chopok – 
Priehyba – Biela Pút vagy Zahrádky 

 

Amennyiben a sífelvonók a kedvezőtlen időjárás vagy előre nem látható 

körülmények miatt leállnak vagy nem működnek, illetve a síelő / gyalogos 

látogató saját akaratából a sípályák nyitvatartási idején kívül marad a 

sípályákon, a vendég részére kártérítés nem igényelhető. 

 

  

https://www.jasna.sk/en/information/informations/operation-of-cableways
https://www.vt.sk/en/info/info/cableways-opening-hours
https://www.jasna.sk/hu/aktivitasok/teli-tevekenysegek/fresh-track


A Gopass Card, mint fürdőbelépő érvényessége? 

 

 a Gopass Card érvényes fürdőbelépőként is a Tatralandia Aquaparkba vagy 

a Besenová Termálfürdő és Aquaparkba (csak a medence részlegbe, a 

szauna részleg külön fizetendő) 

 

Bővebb információk az aquaparkokról: 

 

o Tatralandia Aquapark: megnézem 

o Besenova Termálfürdő és Aquapark: megnézem 

 

Amennyiben az aquaparkok előre nem látható okok vagy járvány miatt 

bezárásra kényszerülnek, a vendégek részére kártérítés nem igényelhető. 

 

 

 a Gopass Card egy napon belül a korábban felsorolt síterepek egyikén 

síbérletként vagy gyalogos felvonójegyként vagy a két fürdőhely egyikén 

belépőjegyként használható fel (a Gopass Card egy napon belül nem 

használható síbérletként, felvonójegyként és fürdőbelépőként is) 

 

Fontos! A Gopass Card használatának minősül az is, ha valaki csak 

áthalad a síterep „beléptető kapuján” (ezzel aktiválva a kártyát), de nem 

síel (a rendszer úgy regisztrálja, mintha a vendég aznap a síelést 

választotta volna) 

 

https://www.tatralandia.sk/
https://www.besenova.com/

