Cennik Krytej Pływalni
Bilet*

Sobota, niedziela,
święta

Poniedziałek – piątek
Wejścia indywidualne:
6:30-15:00

Ulgowy

7 zł

8 zł

Normalny

7 zł **

10 zł

15:00-21:30
Ulgowy

7 zł

8 zł

Normalny

9 zł

10 zł

Wejścia rodzinne:
Rodzinny 1+1
(dziecko + dorosły)

Rodzinny 2+1
(max. 2 osoby dorosłe
+ min. 1 dziecko, max. 3 dzieci)

6,50 zł/os.

7,50 zł/os.

6,00 zł/os.

7,00 zł/os.

(2 i 3 dziecko 4,50 zł/os.)

(2 i 3 dziecko 5,00 zł/os.)

Pozostałe:
Grupowy
(minimum 15 osób)

Rezerwacja toru
Rezerwacja obiektu

6,00 zł/os.

7,00 zł/os.

(1 opiekun na każde
15 os. gratis)

(1 opiekun na każde
15 os. gratis)

70 zł / h (max 8 osób na torze)***
450 zł / h

550 zł / h

*Podane ceny dotyczą godzinnego pobytu, za każde kolejne rozpoczęte 6 minut
doliczane jest 10% wartości podstawowej biletu.
** Podana cena obowiązuje w dni nauki szkolnej.
*** Rezerwacja toru nie zwalnia z opłaty za wstęp na pływalnię według cennika.
- dzieci do 3 roku życia wchodzą bezpłatnie
- atrakcje w dni powszednie czynne od godz. 15:00, w pozostałe dni czynne od rana.
- do biletów ulgowych uprawnieni są: emeryci i renciści, dzieci i młodzież szkolna,
studenci do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne - wszyscy za okazaniem ważnej legitymacji.
- opiekun osoby niepełnospranej, która posiada orzeczenie o stopniu znacznym niepełnosprawności
z ograniczeniem samodzielnej egzystencji - wchodzi bezpłatnie.

Cennik Strefy Saun
Bilet*

Poniedziałek – piątek

Sobota, niedziela,
święta

Podczas pobytu na basenie:
Ulgowy
Normalny

30 gr/min.*

40 gr/min.*

Rodzinny
Bilety basen + sauna:
Ulgowy

9,50 zł / h
Nie dotyczy

Normalny

12,50 zł / h
Korzystanie wyłącznie ze strefy saun:

Ulgowy
Normalny

30 gr / min

40 gr / min

+ 1,30 zł za każde rozpoczęte

+ 1,40 zł za każde rozpoczęte

30 gr / min

40 gr / min

+ 1,50 zł za każde rozpoczęte

+ 1,60 zł za każde rozpoczęte

* podczas pobytu w strefie saun czas pobytu na basenie przestaje być liczony
** bilet dostępny w soboty, niedziel i święta
- w dni powszednie strefa saun czynna od godz. 15:00
- w sobotę, niedzielę i święta strefa saun czynna od godz. 11:30

