CENÍK – MĚSTSKÉ LÁZNĚ

(všechny ceny jsou včetně 15 % sazby DPH)

ZÁLOHA NA ČIP: 80 Kč

CELÝ AREÁL BEZ
RELAXAČNÍ ČÁSTI

CENÍK RELAXAČNÍ ČÁSTI
(vířivá vana, finská sauna a infrasauna)
DVĚ VARIANTY

1 hodina
ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ
(dospělí od 18 do 60) let)

80,-

MLÁDEŽ (6 – 18 roků)
SENIOŘI (od 60 let)
DŮCHODCI, ZTP

55,-

DĚTI do 6 let
DĚTI do 1 roku

30,ZDARMA

SOLNÁ KABINA – VSTUP 15 minut

VARIANTA 1:
vstupné do celého areálu včetně relax. části za 160 Kč/hod., nezaručujeme volné místo v relaxační části

VARIANTA 2:
za každou minutu pobytu v relax. části se připlácí +3 Kč k základnímu vstupnému, délku pobytu si může určit návštěvník sám a vyúčtování se provede na pokladně při odchodu
1 osoba

2 osoby

45,-

60,-

PERMANENTNÍ VSTUPENKY
Minimální hodnota zakoupené permanentní vstupenky je 300 Kč. Hodnotu si zvolí návštěvník sám. Maximální výše je
5 000 Kč. Dle ceny zakoupené permanentní vstupenky bude kredit na permanentní vstupence navýšen o 20 %. Permanentní vstupenka platí i na koupališti. Při pobytu v lázních se z kreditu odčítá cena za odplavané minuty. Na koupališti se
z kreditu odečítá jednotková cena.

POZOR!!!
U permanentních vstupenek je stanovena minimální doba na jednu návštěvu Městských lázní. Tato
doba je stanovena na 45 minut. Po odečtení 10 minut na převlečení Vám bude stržena částka minimálně za 35 minut pobytu v Městských lázních.
POSKYTOVANÉ SLEVY (JEN U VSTUPNÉHO):
• Ranní vstupné (do 9 hod.) -40 %
1. CENA vstupného se odvíjí od délky pobytu v minutách ve zpoplatňované části městských lázní: od označení ČIPU
při vstupu po označení ČIPU při výstupu. 10 minut na převlečení se do ceny nepočítá. Minimální úhrada u vstupného do areálu bez relaxační části je za 60 minut. Vstupné do areálu včetně relaxační části je účtováno po minutách.
2. ZÁLOHA na vydaný ČIP: 80 Kč. Bude vrácena v návaznosti na vyúčtování celkové ceny vstupného a po vrácení čipu.
Skutečná cena je zaokrouhlená na celé koruny.
3. Klíčky od skříněk jsou přístupné po vhození 10ti korunové mince.
4. Prokazování nároku na zlevněné vstupné: občanský průkaz, průkaz ZTP apod.
5. Vymezení věku: příklad: „do 18 roků“ = ke dni vstupu nedovršil 18 roků věku apod.
6. Záloha na kartu na permanentní vstupenku činí 60 Kč. Záloha bude vrácena při vrácení karty na pokladně.

CENA PRONÁJMŮ
celý areál
Celý areál bez tobogánu
Plavecký bazén
Jedna dráha 200 Kč +
Rekreační bazén
Rekreační bazén bez tobogánu
Rekreační bez tobogánu a atrakcí
Relax
Solná kabina

do 14 hod.
2 200,1 900,1 000,250,1 350,1 200,1 000,600,200,-

14 – 18.30 hod.
2 800,2 500,1 250,300,1 800,1 550,1 300,750,220,-

od 18.30 hod.
3 200,2 900,1 700,450,2 250,1 750,1 650,900,250,-

sobota
+ prázdniny
3 000,2 700,1 300,300,1 900,1 600,1 300,850,220,-

