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Hory a sneh / Góry i śnieg
1

Jasná Nízke Tatry Chopok Sever Juh

2

Ružomberok - Malinô Brdo ski & bike

6€
5%
20%
30%

zľava z ceny skipasu na 3,4,5 alebo 6 dní len pri online nákupe na www.gopass.sk v kombinácii Gopass + Liptov Region Card*
zniżka na skipass na 3,4,5 lub 6 dni wyłącznie przy zakupie online na www.gopass.sk w kombinacji Gopass Card + Liptov Region Card*
zľava na 2- až 7-dňový skipas
zniżki na 2 - do 7-dniowy skipass
zľava z ceny 3 x celodenného skipasu pri kúpe celodenného skipasu na 3 dni*
zniżki na 3 x całodzienny skipass obowiązuje tylko przy zakupie całodziennego skipassu na 3 dni*
zľava z ceny 6 x celodenného skipasu pri kúpe celodenného skipasu na 6 dní*
zniżki na 6 x całodzienny skipass obowiązuje tylko przy zakupie całodziennego skipassu na 6 dni*

3

SKI Žiarce Pavčina Lehota

4

Ski Centrum Opalisko Závažná Poruba

20%
20%
30%
5

zľava na 4-hodinový skipass
zniżki na skipass 4-godzinowy
zľava na viacdňový skipas
zniżki na skipass kilkudniowy

BARTEKSKI - Požičovňa a servis lyží / Wypożyczalnia i serwis nart
20%

6

zľava na 2- a viacdňový skipas
znizki na 2- i kilkudniowy skipass

zľava na požičovňu a servis lyží
zniżka do wypożyczalni i serwisu

Lyžiarska škola / Szkoła narciarska “U Mackov”
20%

zľava z lyžiarskej školy
zniżki na usługi szkoły narciarskiej

Aquaparky, wellness & spa
7

AQUAPARK Tatralandia
2€
4€

8

GINO PARADISE Bešeňová, Wellness & Spa
5€

9

zľava na celodenný vstup Business Plus*
zniżka na całodzienny wstęp Business Plus*

AQUA-VITAL Park a Wellness KÚPELE LÚČKY a.s.
15%
25%
20%
30%
5%

10

zľava celodenný vstup Tropical Packet pri kúpe na pokladni s registrovanou Gopass Card alebo Liptov Region Card*
zniżka na całodzienny pobyt Tropical Packet przy zakupie w kasie z zarejestrowaną Gopass Card lub Liptov Region Card*
zľava na celodenný vstup Tropical Packet pri kúpe online na www.gopass.sk v kombinácii Gopass + Liptov Region Card*
zniżka na całodzienny pobyt Tropical Packet przy zakupie online na www.gopass.sk w kombinacji Gopass Card + Liptov Region Card*

zľava na prvý vstup do AQUA-VITAL Parku alebo do Wellness (Dependance Liptov)
zniżka na pierwsze wejście do AQUA-VITAL Parku lub do Wellness (Dependance Liptov)
zľava na druhý a každý ďalší vstup do AQUA-VITAL Parku alebo do Wellness (Dependance Liptov)
zniżki na drugie i każde następne wejście do AQUA-VITAL Parku lub do Wellness (Dependance Liptov)
zľava na vstup do AQUA-VITAL Parku alebo do Wellness (Dependance Liptov) pri 1. čerpaní zľavy*
zniżki na wejście do AQUA-VITAL Parku lub do Wellness (Dependance Liptov) przy jednorazowym korzystaniu ze zniżki*
zľava na vstup do AQUA-VITAL Parku alebo do Wellness (Dependance Liptov) pri 2. a ďalšom čerpaní zľavy*
zniżki na wejście do AQUA-VITAL Parku lub do Wellness (Dependance Liptov) przy dwukrotnym i kolejnym korzystaniu ze zniżki*
zľava na permanentku
zniżki na karnet

Masérske služby mobilného maséra / Usługi mobilnego masażysty
15%
20%

zľava pri objednávke 2 masáží
zniżki na 2 masaże
zľava pri objednávke 3 a viac masáží
zniżki na 3 i więcej masaży

Kultúra, história, tradície Liptova / Kultura, historia, tradycje Liptowa
11

SPOZNAJTE MESTO SO SPRIEVODCOM / POZNAWANIE MIASTA Z PRZEWODNIKIEM
10%

12

3D multikino Golden Apple Cinema Liptovský Mikuláš
18%
25%

13

vstupné – dobrovoľné
wstęp - dobrowolny
zľava z lístku pre dospelých
zniżki dla dorosłych

Stanišovská jaskyňa - NETOPIERKOVO Liptovský Ján
20%

18

25 % zľava z bežného vstupného
25 % zniżka na wstęp

Podzemie pod vežami - MINCOVNÍČKOVO Liptovský Ján
20%

17

dla zwiedzających wystawę Rozdziały z historii miasta, bezpłatny wstęp do Mikulaskiej Izby Tortur

Naše dedičstvo - stála expozícia Liptovský Ján
:)

16

pri návšteve expozície Kapitoly z histórie mesta, zdarma vstup do Mikulášskej mučiarne

Obec Vlkolínec - UNESCO pamiatka
25%

15

zľava zo vstupenky na 3D film, zľava neplatí v "lacný utorok"
znizki na bilet na film 3D film, zniżka nie obejmuje „taniego wtorku”
zľava zo vstupenky na 2D film, zľava neplatí v "lacný utorok"
znizki na bilet na film 2D film, zniżka nie obejmuje „taniego wtorku”

Jánošíkovské tradície v Múzeu Janka Kráľa
:)

14

zľava z ceny vstupenky za sprievodcovské služby
zniżki na usługi przewodników

zľava z lístku pre dospelých
zniżki dla dorosłych

Medvedia štôlňa - PERMONÍKOVO Žiarska dolina
20%

zľava z lístku pre dospelých
zniżki dla dorosłych

Šport a adrenalín / Sport i adrenalina
19

Adrenalínové lietanie v aerodynamickom tuneli / Adrenalinowe loty w tunelu aerodynamicznym - Hurricane Factory
10%

zľava na každý produkt
zniżki na każdy produkt

20

Laser games - indoorová atrakcia - celoročná zábava

21

Jazda na motokáre / Jazda na gokarcie MONACO GRAND PRIX

20%

15%

zľava z individuálnych cien, na tretiu hru zľava 20% aj zo skupinovej ceny
zniżki od cen indywidualnych, na trzecią grę zniżka 20% także od ceny dla grup
zľava na 7 minútové jazdy
zniżki na 7 minut jazdy
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22

Jazda na motokárach – Kart centrum Liptov - Palúdzka
5€
30%

za jazdu na motokáre v trvaní 6 minút
za 6 min. jazdy na gokarcie
zľava z ceny hygienickej kukly
zniżki na bawełnianą kominiarkę

23

Bowling a Squash Motel Ranč Ružomberok

24

Squash Liptovský Mikuláš

20%
20%
25

zľava zo vstupenky na bowling alebo squash na 1 hodinu
zniżka na wejściówki na 1 godz. na bowling lub squash
zľava platí na časové pásmo B počas pracovných dní aj víkendov a sviatkov
zniżka obowiązuje w trakcie trwania strefy czasowej B w dni robocze, weekendy i święta

TATRY MOTION Jasná Nízke Tatry
40%

až do 40% zľava - lyžiarska škola, lyžiarska škôlka, požičovňa; konkrétna výška zľavy závidí od objednávky a počtu dní, na ktoré si objednáte služby
nawet do 40% zniżka - szkoła narciarska, szkółka narciarska, wypożyczalnia; konkretna wysokość zależy od sposobu i liczby dni, na które są zamówione usługi

Reštaurácie, kaviarne, tradičná kuchyňa / Restauracje, kawiarnie i tradycyjna kuchnia
26

Čajovňa roka 2014 / Herbaciarnia 2014 roku - AQUILA Ružomberok
10%
20%

27

zľava platí na podávané nápoje a pokrmy
zniżka obejmuje podawane napoje i potrawy
zľava z ceny programu Zážitkové pitie čaju
zniżka na program „Picie herbaty pełne wrażeń“

McDonald´s Liptovský Mikuláš
2,50 €
20%

za vybraný koláč + kávu
za dowolne ciasko + kawa
zľava na vybrané McMenu
zniżka dowolne McZestaw

28

Pizzeria Good Mood Liptovský Mikuláš

29

Penzión Tempo Tatry Pribylina

10%
10%

zľava platí na priamu konzumáciu v pizzerii, neplatí na denné menu, Happy Hours a donášku
zniżka obejmuje konsumpcję bezpośrednio w pizzerii, nie obejmuje menu codziennego, Happy Hours lub doręczenia
zľava v reštaurácii a welness
zniżki w restauracji i welness

30

Tradičná liptovská kuchyňa / Tradycyjna kuchnia liptowska - Strachanovka Liptovský Ján

31

Hradná reštaurácia / Restauracja zamkowa Magdaleny Zai Liptovský Hrádok

10%
10%
32

zľava na konzumáciu jedál v reštaurácii a predaj syrov z vlastnej výroby, nevzťahuje sa na nápoje a akciu „Jedz koľko vládzeš“
zniżki na posiłki w restauracji i zakup serów własnej produkcji, nie obejmuje napojów oraz akcji promocyjnej „Jedz ile chcesz”

Reštaurácia Hotel Summit*** Bešeňová
10%

38

zľava na reštauráciu
zniżka w restauracji

Reštaurácia a predaj syrov Kozí vŕšok Ivachnová
10%

37

zľava na spotrebu ponúkaného sortimentu na ICE BAR-e
zniżki na konsumpcję z oferowanego asortymentu w ICE BAR-ze

Reštaurácia Hotel Koliba Gréta*** Liptovská Sielnica
10%

36

zľava pri nákupe vín z Vinotéky Penziónu a Reštaurácie Drak
zniżki win przy zakupie w Winotece Pensjonatu i restauracji „Drak“

ICE BAR Liptovský Mikuláš
10%

35

zľava sa vzťahuje na všetko jedlo z ponuky reštaurácie, pri ktorom nie je uplatnená iná zľava, a na všetky druhy kávy
zniżka obejmuje wszytkie dania z oferty restauracji niebjęte inna zniżka oraz wszytkie rodzaje kawy

Reštaurácia Penzion Drak**** Demänová – Liptovský Mikuláš
15%

34

zľava je poskytnutá z celého účtu
zniżka obejmuje cały rachunek

Marino restaurant Liptovský Mikuláš
10%

33

zľava v reštaurácii (jedlá a nápoje)
zniżka w restauracji (potrawy i napoje)

zľava na reštauráciu
zniżka w restauracji

Koliba u dobrého pastiera Ružomberok
10%

zľava na reštauráciu
zniżka w restauracji

39

Kaviareň / Kawiarnia IRISIS café Važec

40

Čajovňa a kaviareň / Herbaciarnia i kawiarnia Central Perk Liptovský Mikuláš

10%
10%

zľava na konzumné v kaviarni platí na všetky produkty uvedené v nápojom lístku
zniżki na konsumpcję w kawiarni obejmuje wszystkie produkty z karty napojów
zľava na podávané čaje, kávu a vodné fajky
10% zniżka na serwowane herbaty, kawę oraz fajki wodne

41

Koliba Holica Huty

42

PIZZA JUMI Partizánska Ľupča

10%
10%

zľava na reštauráciu, neplatí na denné menu
zniżka w restauracji, nie obejmuje menu codziennego.
zľava na všetky druhy pizze, neplatí na donášku
zniżki na wszytkie rodzaje pizzy, nie obejmuje doręczenia

Obchod a služby / Handel i usługi
43

Spoznajte chute a vône liptovského liehovarníctva / Poznaj smak Liptowski destylacji
10%

44

ZAJO OUTDOOR SPORT Liptovský Mikuláš
25%
10%
5%

45

10%

zľava na druhý lacnejší kus tovaru pri jednorázovom nákupe
zniżki na drugą sztukę tańszego towaru przy zakupie jednorazowym
zľava na servis a požičovňu športových potrieb
zniżki na usługi serwisu i wypożyczalni sprzętu sportowego

INTERSPORT RENT Ružomberok
20%
10%

47

zľava na sortiment z materiálu e-vent, gore-tex, sympatex;
zniżki na produkty z materialu e-vent, gore-tex, sympatex
zľava na nezľavnené obuv, textil a doplnky
zniżki na nieprzecienone obuwie, odziez i dodatki
zľava na zľavnený textil
zniżki na przecenioną odzież

INTERSPORT Liptovský Mikuláš
20%

46

zľava z ceny ochutnávky, nevzťahuje sa na stravu a občerstvenie
zniżka na degustację, nie obejmuje posiłków i przekąsek

zľava na druhý lacnejší kus tovaru pri jednorázovom nákupe
zniżki na drugą sztukę tańszego towaru przy zakupie jednorazowym
zľava na servis a požičovňu športových potrieb
zniżki na usługi serwisu i wypożyczalni sprzętu sportowego

ENVY Liptovský Mikuláš
10%

zľava na celý sortiment vrátane zľavneného tovaru značky ENVY® a KILPI®
zniżki na cały asortyment łącznie z towarami przecenionymi marki ENVY® i KILPI®
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48

NORTHFINDER Liptovský Mikuláš
10%
20%

zľava na celý sortiment vrátane zľavneného tovaru
zniżki na cały asortyment łącznie z towarami przecenionymi
zľava na plavky, plážovú obuv Crocs, Rider a Ipanema
zniżki na kostiumy kąpielowe, obuwie plażowe Crocs, Rider i Ipanema

49

Čerpacia stanica / Stacja benzynowa GULF Liptovský Mikuláš

50

Taxi služba NONSTOP

0,02 €
10%
20%
25%
51

zľava sa vzťahuje na umývacie programy
zniżka obejmuje tylko programy mycia

SKI Niňaj - rent, service, shop
15%
15%

54

zľavu je možné uplatniť na každý vstup do detského kútika
zniżka obowiązuje podczas każdej wizyty w kąciku dzieciecęm

Wash Box ručná autoumyváreň / ręczne mycie samochodów Liptovský Mikuláš
10%

53

zľava v cene do 10 € a na odťah vozidiel
zniżka przy cenie do 10 EUR i zniżki na holowanie pojazdów
zľava v cene nad 10 €
zniżka przy cenie ponad 10 EUR
zľava v cene nad 20 €
zniżka przy cenie podnad 20 EUR

Detský kútik / kącik dzieciecy HANDY DANDY Liptovský Mikuláš
20%

52

zľava na 1 liter paliva alebo LPG; tankovanie minimálne 40 litrov
zniżki na 1 litr paliwa lub LPG; tankowanie najmniej 40 litrów

zľava na servis lyží a snowboardov
zniżki na serwis nart i snowboardów
zľava na požičanie lyží, snowboardu alebo celej výstroje na 3 a viac dní
zniżki na wypożyczenie nart, snowboardu lub całego sprzętu na 3 i więcej dni

AD Móda – exkluzívne kožušiny a koža / ekskluzywne futra i skóra
10%
30%

zľava platí na celý sortiment
zniżka obejmuje cały asortyment
zľava platí na vybrané modely
zniżka na wybrane modele

55

Zmenáreň a záložňa Jáger Liptovský Mikuláš - KANTOR

56

Thajské masáže / Masaż tajski Ružomberok

VIP
20%

kurzy
kursy wymiany walut
zľava na vybrané masáže
zniżka na wybrane masaże

Podrobné informácie o zľavách a podmienkach ich čerpanie nájdete na www.liptovcard.sk alebo v mobilnej aplikácii Liptov.
Szczegółowe informacje zniżek i warunków ich rysunku znajduje się na www.liptovcard.sk lub w aplikacji "Liptov".
*Zľavy platné len počas pobytu! Ubytujte sa u niektorého z našich partnerských ubytovacích zariadení (zoznam na www.liptovcard.sk) na minimálne 2 noci a získajte pobytové zľavy.
*Rabaty ważne tylko podczas pobytu! Zakwaterujcie się u jednego z naszych partnerów (lista na www.liptovcard.sk) na przynajmniej dwie noce, a otrzymacie zniżki pobytowe.

