
1hod. 2 hod. celodenní

Po – Pá do 14 hod. 95 135

Po – Pá od 14 hod., So, Ne, Sv 125 170

40

Po – Pá do 14 hod. 60 100

Po – Pá od 14 hod., So, Ne, Sv 75 125

1hod. 2hod. celodenní

105 145 210

40

65 105 130

prvních 

45 minut

každá další 

minuta

max. 

 platba/den

53 1,35 210

42 0,82 130

čipové hodinky 

15

horizontální 5/min.

vertikální 6/min.

30 minut 150

každá další započatá minuta 4

Provozovatel:

Správa nemovitostí Hradec Králové, 

příspěvková organizace

Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

e-mail: mestske.lazne@snhk.cz 

tel. 495 404 444 recepce 

www.snhk.cz

Dětem do 1 roku není vstup povolen.

Čipové hodinky lze dobít libovolnou částkou, platnost kreditu je 12 měsíců od posledního dobití, kredit je nevratný.

* při požadavku na snížené vstupné je nutné se prokázat platným průkazem, u studentů dokladem o studiu (ISIC atd.) 

** více informací na tel.  495 404 445 nebo 495 404 422

*** rezervace ubytování tel. 495 404 444, email: mestske.lazne@snhk.cz, www.snhk.cz/ubytovani

Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH

Pro všechny kategorie vstupného navíc bonus 10 minut zdarma na odbavení a převlečení. 
Poté se počítá doplatek 2 Kč u dospělého; u ostatních 1,50 Kč za každou započatou minutu nad zaplacenou dobu.  

zapůjčení ručníků do sauny 25

záloha na zapůjčení nebo zakoupení zámku k bezpečnostním stojanům kol 100

pronájem Aquacentra; reklamních ploch** smluvní cena

ubytování*** samostatný ceník

Na rodinné pasy sleva 5 % na jednorázové vstupné.

Skupinové vstupné (min. 10 osob) - sleva 15 %.

Doprovod invalidních osob s průkazem ZTP/P vstup zdarma.

Ostatní Kč

cena dobíjecích čipových hodinek (modré i červené) 150

poplatek za ztrátu jednorázových čipů 200

Vana NeoQi Harmony
180

5

dospělí nad 15 let  
(modré hodinky)

děti od 120 cm do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 62 let, držitelé ZTP, ZTP/P* 
(červené hodinky)

VSTUP do sousedního Plaveckého bazénu 50 m - majitelům čipových dobíjecích hodinek je účtována nižší cena vstupného 

v době pobytu v PB dle platného ceníku, tj. modré hodinky 0,72 Kč za minutu pobytu; červené hodinky 0,50 Kč za minutu pobytu. 

SLUNNÁ LOUČKA pro všechny návštěvníky Aquacentra ZDARMA

Další služby jednorázový vstup

Sauna - jednorázový poplatek 33

Solárium
10/min.

12/min.

Čipové dobíjecí hodinky 

CENÍK VSTUPNÉHO  
MĚSTSKÉ LÁZNĚ-AQUACENTRUM,  Eliščino nábřeží 842, Hradec Králové

platný od 1. 1. 2017

Jednorázové vstupné 

Základní vstupné - dospělí nad 15 let 210

děti od 1 roku do 120 cm 

Zvýhodněné vstupné  - děti od 120 cm do 15 let, studenti do 

26 let, senioři nad 62 let, držitelé ZTP, ZTP/P*
130

Rodinné jednorázové vstupné 
(2 dospělí  + 1–3 děti od 1 roku do 15 let, studenti do 26 let) 

dospělí nad 15 let 

děti od 1 roku do 120 cm 

děti od 120 cm do 15 let, studenti do 26 let*

Jednorázové vstupné zahrnuje libovolný vstup do sousedního Plaveckého bazénu 50 m i na Slunnou loučku 

dle otevírací doby.


