CENÍK VSTUPNÉHO
PLAVECKÝ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ
platný od 1. 1. 2019
do 14 hod.
všední dny

AQUACENTRUM v ML + 50m BAZÉN
Jednorázové vstupné
Základní vstupné - dospělí nad 15 let
Zvýhodněné vstupné - děti od 120 cm do 15 let,
studenti do 26 let, senioři nad 62 let, držitelé ZTP, ZTP/P

od 14 hod.
všední dny, víkendy, svátky

1 hod.

2 hod.

1 hod.

2 hod.

celodenní

97

140

135

180

220

62

105

83

135

140

40

Děti od 1 roku do 120 cm
Rodinné vstupné

sleva 10 %

(2 dosp. + 1-4 děti od 120 cm do 15 let, studenti do 26 let)

Čipové hodinky

prvních 60 minut v AQC

+ min. v AQC

+ min. v PB

max. za den

Základní modré

75

1,35

0,72

220

Zvýhodněné červené

57

0,82

0,50

140

OSTATNÍ SLUŽBY v AQC

jednorázově

čipové hodinky

33

15

Sauna
Solárium horizontální/vertikální za min.
Vana NeoQi Harmony 30 min. + další min.

10 / 12

7/9

180 / + 5

150 / + 4

do 14 hod.
všední dny

PLAVECKÝ BAZÉN 50 m
Jednorázové vstupné
Základní vstupné - dospělí nad 15 let
Zvýhodněné vstupné - děti od 120 cm do 15 let,
studenti do 26 let, senioři nad 62 let, držitelé ZTP, ZTP/P

od 14 hod.
všední dny, víkendy, svátky

1 hod.

2 hod.

1 hod.

2 hod.

celodenní

57

77

75

98

120

43

57

53

70

90

40

Děti od 1 roku do 120 cm

Čipové hodinky

prvních 60 minut v PB

+ min. v PB

+ min. v AQC

max. za den

Základní modré

53

0,72

1,35

120

Zvýhodněné červené

40

0,50

0,82

90

PRONÁJMY v 50m bazénu
730

1 dráha/hod. sportovním klubům, školám a subjektům pro výuku dětí a mládeže (max. 30 osob)

1530

1 dráha/hod. pro ostatní (max. 30 osob)

5.200 / 630

50m bazén/dětský bazén/hod.

Majitelům čipových hodinek (modrých a červených) je při příchodu účtováno vstupné za 1 hodinu dle areálu, kde vstoupili. Po jejím vyčerpání a při průchodu do
druhého areálu se účtuje po minutách. Čipové hodinky lze zakoupit za 150 Kč, dobít je možné libovolnou částkou, platnost kreditu je 12 měsíců od posledního dobití,
kredit je nevratný. Poplatek za ztrátu jednorázových čipů je 200 Kč.
Zvýhodněné vstupné - jednorázové i čipové hodinky - děti od 120 cm do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 62 let, držitelé ZTP, ZTP/P. Při požadavku na
zvýhodněné vstupné je nutné se prokázat platným průkazem, u studentů dokladem o studiu (ISIC atd.)
Dětem do 1 roku není vstup povolen. Doprovod invalidních osob s průkazem ZTP/P má vstup zdarma.
SLEVY - JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ: rodinné pasy - 5 %, skupinové vstupné od 10 osob - 15 %.

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.
Záloha-cena zámku k bezpečnostním stojanům kol - 100 Kč, zapůjčení ručníku do sauny v AQC - 25 Kč, zámek od šatní skříňy v PB - 50 Kč.
Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH

Slunná loučka je pro všechny návštěvníky vnitřních bazénů zdarma.
Provozovatel:
Správa nemovitostí Hradec Králové,

tel. 495 404 444 recepce ML

příspěvková organizace

tel. 495 404 411 pokladna PB

Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

www.snhk.cz

