Cenník Aquapark
Cenník vstupov do Aquaparku a Keltského saunového sveta platný od 23.12.2011 do
15.06.2012:

AQUA PACKET
Individuálne vstupy
Celodenný vstup
3 hodiny
Každá začatá polhodina
Doplatok do VITAL PACKET
V prípade doplatku k 3hodinovému vstupu Aqua Packet
je celková doba pobytu v
Tatralandii 6 hodín
PERMANENTKY AQUA
PACKET
2 x celodenný vstup
4 x celodenný vstup
6 x celodenný vstupy
Sezónna permanentka

Dieťa nad
140 cm,
študent,
(do 26 rokov)
dôchodca*
(nad 60
Dieťa
rokov)
90-140 cm
ZŤP do 18 rokov
ZŤP
8,00 €
14,00 €
6,00 €
12,00 €
1,00 €
1,00 €
15,00 €

Dospelý
17,00 €
15,00 €
1,00 €

len pre ZŤP nad 140
cm do 18r.

15,00 €

15,00 €

14,50 €
27,00 €
29,00 €
49,00 €

23,00 €
42,00 €
48,00 €
78,00 €

29,00 €
54,00 €
59,00 €
99,00 €

Rodina 2+1,
2+2, 2+3
2 dospelí + 1,
2, alebo 3
deti do 140
cm
38,00 €
34,00 €

• Prevádzkové hodiny toboganu Tornádo: 11:30 – 13:30, 15:00 – 16:00, 17:30 – 18:30, 19:30 –
20:30
• Taxi - V exkluzívnej taxislužbe pre TATRALANDIA HOLIDAY RESORT vás cesta medzi
Tatralandiou a mestom Liptovský Mikuláš bude stáť 3 € (v prípade 8-miestného auta je cena 5€).
Volajte 0915 262 928.
• Rodinný vstup sa vzťahuje na vstupy Aqua Packet. Podmienkou je skupina dvoch dospelých a
maximálne 3 detí do 140 cm. Akcia sa nevzťahuje na vstupenky A,B,C, permanentky, Klubové, Aqua
a Money karty. Rodinný vstup nie je možné kombinovať s inými zľavami a výhodami.
• Permanentky sú platné do 15.6.2012. Sezónna permanentka platí od 23.12.2011 do 15.6.2011.
Permanentka je vystavená na meno neprenosná a je možné ju využiť 1-krát denne (t.j. 1 vstup/1
osoba/1 deň) bez podmienky čerpania za sebou nasledujúce dni. Permanentka je platná len s
preukazom totožnosti, pri zneužití permanentky inou osobou môže byť odobratá bez náhrady. Vratná
záloha za čip je 7 €. Za stratu čipu mimo areálu Tatralandie účtujeme poplatok 10 €.
• Skupinová zľava na vstup Aqua Packet -10% platí pre organizovaný zájazd minimálne 20-tich
osôb a -20% platí pre organizovaný zájazd minimálne 40-tich osôb nahlásený minimálne 7 dní vopred
alebo skupinu osôb, ktorá príde jedným spoločným autobusom. Každá 21. osoba v skupine GRÁTIS.
• ZŤP: Pre osoby zdravotne ťažko postihnuté (ZŤP) do 18 rokov platí cenníková cena pre deti do 140

cm. Pre osoby ZŤP nad 18 rokov platí cenníková cena pre deti nad 140 cm, študentov a dôchodcov.
Pre sprievodcu zdravotne ťažko postihnutej osoby platí cenníková cena pre deti nad 140 cm, študentov
a dôchodcov.
• Doplatok do VITAL PACKET - doplatok k Aqua Packet . Jednorázový vstup do Keltského
saunového sveta na max. 3 hod. Po prekročení 3 hodín v Keltskom saunovom svete sa automaticky
načíta ďalší vstup. Vstup do Keltského saunového sveta je povolený len osobám nad 140 cm - zóna
bez plaviek. V prípade zakúpenia si vstupu do Keltského saunového sveta a 3-hodinového vstupu
Aqua Packet je celková doba pobytu v Tatralandii 6 hodín.
• Rezervácie na pokladna@tatralandia.sk , +421 44 547 78 20.
• Poplatok za stratu čipu v areáli je 60€.
• Kompletné podmienky pre udelenie zľavy obdržíte na pokladniach.
• Zľavy nie je možné kombinovať a kumulovať.
• Zmena cien vyhradená. Ceny sú uvedené vrátane DPH.
• Deti do 90 cm zdarma.
• Vstup pre deti do 12 rokov len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
• Vstup so Aquaparku Tatralandia (Aqua Packet, Vital Packet) je jednorázový
• Zakúpením vstupenky akceptujete náš návštevný poriadok.
* Študent v dennej forme (do 26 rokov) a dôchodca (nad 60 rokov) a osoba ZŤP sa preukazuje
platným preukazom s fotografiou.
Dieťa nad 140 cm je len dieťa do 16 rokov (po preukázaní sa platným preukazom – OP, kartička
poistenca)
Vstup AQUA PACKET zahŕňa:
9 bazénov
9 toboganov a šmýkačiek
Vonkajšie a vnútorné vírivky
Skrinka
Lehátka
Detské atrakcie
Parkovanie
Vstup VITAL PACKET:
9 bazénov
9 toboganov a šmýkačiek
Vonkajšie a vnútorné vírivky
Skrinka
Lehátka
Detské atrakcie
Parkovanie
Jednorázový vstup do Keltského saunového sveta (17 parných, vodných a masážnych kúpeľov, sáun a
procedúr) pre osoby nad 140 cm

