Základný cenník bazény

Bazénová časť
vstup na

pondelok-štvrtok

piatok-nedeľa

2 hodiny

2 hodiny

pernamentka
10 vstupov

Otváracia doba, info:
10:00 - 20:00 každý deň, po dohode možnosť predlženia doby vstupu

deti 0 - 3 roky

0€

0€

0€

cena je za 1 osobu a vstup

deti 4 - 12 rokov

2€

3€

15 €

čas sa ráta do doby odovzdania kľúčov a vyplatenia účtu na recepcii

dospelí a deti nad 13 rokov

6€

7€

50 €

do času sa nezapočítava 20 minut na hygienu

seniory nad 55 rokov + ZŤP

4€

5€

30 €

pernamentkou sa rozumie vstup na 2 hodiny v pondelok-nedeľa

Rodinný vstup 1 + 1, 1+ 2 deti (dieťa do 12
rokov)

10 €

12 €

90 €

vstup zdarma pre osobu v deň narodenín

Rodinný vstup 2 + 1 (dieťa do 12 rokov)

12 €

15 €

100 €

29-30 °C, plavecký bazén 17 x 9, protiprúd

Rodinný vstup 2 + 2 (dieťa do 12 rokov)

13 €

17 €

110 €

34-36°C, relaxačný bazén, šmýkalka

vstup pre deti do 12 rokov len s doprovodom dospelého alebo zodpovednej osoby nad 18 rokov
cena za hodinový vstup 5 Eur/osoba, každá ďalšia započatá hodina + 50% z cenníkovej ceny
vstup do bazénov neopravňuje k vstupu do saunového sveta
pre ubytovaných je vstup do bazénov zdarma vo vymedzených hodinách, hotel si vyhradzuje právo zmeniť čas prevádzky

zákaz skákania do bazénov, zákaz konzumácie vlastných jedál a nápojov
deti do 3 rokov povinné plienky do vody, povinná hygiena pred vstupom do bazénu

* ceny sú vrátane DPH
Kaucia na prenájom kľučika od skrinky je 5 Eur, alebo občiansky preukaz do depozitu
Pri použivaní si každý skontroluje, že ponuka služieb je bez vád. Ak sú vady, je povinnosť upovedomiť recepciu. Za škody je každý zodpovedný.
Účtovanie služieb - zaťaženie na klúč (za stratu kľúča je pokuta 30 eur)
V bazénoch je zákaz používania skla a ostrých predmetov.

