CENÍK VSTUPNÉHO - SLUNNÁ LOUČKA
Eliščino nábřeží 842, Hradec Králové

platný od 25.5.2020

Slunná loučka je otevřena pouze při příznivém počasí.
Majitelé čipových hodinek prochází turniketem na Slunnou loučku, je jim počítána stejná výše vstupného, jako
jednorázově platícím návštěvníkům. Ostatní návštěvníci si na pokladně 50m bazénu zaplatí vstupné včetně
zálohy a obdrží jednorázový čip pro vstup na Slunnou loučku a do ostatních zón areálu.

ZÓNA 1
SLUNNÁ LOUČKA

celodenní vstupné

Základní vstupné - dospělí nad 15 let

30

Zvýhodněné vstupné - děti od 120 cm do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 62
let, držitelé ZTP, ZTP/P*

20
zdarma

děti do 120 cm, kočárek

SL

PB

celodenní

cena za každou
minutu v PB

Základní vstupné - dospělí nad 15 let

30

0,72

120

Zvýhodněné vstupné - děti od 120 cm do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 62
let, držitelé ZTP, ZTP/P*

20

0,50

90

zdarma

0,50

40

ZÓNA 2
SLUNNÁ LOUČKA + PLAVECKÝ BAZÉN

děti od 1 roku do 120 cm

ZÓNA 3
SLUNNÁ LOUČKA + PLAVECKÝ BAZÉN + AQUACENTRUM

SL

PB

maximální cena
v zóně 2

AQC

cena za každou
cena za každou
minutu v PB
minutu v AQC

celodenní

maximální
cena
v zóně 3

Základní vstupné - dospělí nad 15 let

30

0,72

1,35

220

Zvýhodněné vstupné - děti od 120 cm do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 62
let, držitelé ZTP, ZTP/P*

20

0,50

0,82

140

zdarma

0,50

0,50

40

děti od 1 roku do 120 cm

Záloha pro vstup na Slunnou loučku na jednorázové čipy a vstupné do dalších zón
výše zálohy v Kč

(neplatí pro majitele modrých a červených čipových hodinek)

Základní vstupné - dospělí nad 15 let

300

Zvýhodněné vstupné - děti od 120 cm do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 62
let, držitelé ZTP, ZTP/P*

200

děti od 1 roku do 120 cm

100

Po vrácení jednorázového
čipu
na pokladně 50m bazénu
dojde k vyrovnání zálohy.

VÝHODA - majitelé čipových hodinek zálohu neplatí, případný nedostatečný kreditu nutno dorovnat na pokladně 50m bazénu.
Lehátka a slunečníky zdarma.
Na čipové hodinky může vstoupit do areálu pouze jedna osoba. Dětem do 1 roku je vstup povolen jen na Slunnou loučku.
Jednotlivé zóny lze využívat opakovaně, cena za Slunnou loučku je účtována pouze jednou.
Poplatek za ztrátu jednorázových čipů je 200 Kč.
Doprovod invalidních osob s průkazem ZTP/P vstup zdarma.
* Při požadavku na snížené vstupné je nutné se prokázat platným průkazem, u studentů dokladem o studiu (ISIC atd.).
Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH
Provozovatel:
Správa nemovitostí Hradec Králové,
příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

e-mail:
plavecky.bazen@snhk.cz
tel. 495 404 411 pokladna
www.snhk.cz

