CENNÍK

PERMANENTKY / DARČEKOVÉ POUKAZY
Platný od 23.7.2021

PERMANENTKY / DARČEKOVÉ POUKAZY

VIP
CENA ZA 1 KS

CENA ZA 1 KS

Cena za 1 ks

(MINIMÁLNY POČET 1000 KS)

(MINIMÁLNY POČET 10 KS)

AQUA PACKET CELODENNÝ (vstup do všetkých vnútorných a vonkajších bazénov aquaparku)
RELAXAČNÁ ZÓNA - 3 vonkajšie termálne bazény s vodnými atrakciami, 2 kryté termálne bazény Blue Diamond
s vodnými barmi, 50m plavecký bazén, parná sauna
ZÁBAVNÁ ZÓNA - kryté relaxačné bazény Blue Sapphire s večernou Laser show, vnútorný detský svet Treasure
Island - Ostrov pokladov, detské kútiky a ihriská
LETNÁ PREVÁDZKA - Mayská pyramída, vonkajší detský bazén, Fun zóna - nafukovací vodný pirátsky park

12 €

18 €

25 €

VITAL packet celodenný (vstup do welnness centra a aquaparku)
FIRE & WATER WELLNESS & SPA - vstup do saunového centra a všetkých vnútorných a vonkajších bazénov
aquaparku: 8 sáun a inhalácií (ceremoniálna, soľná, mentolová, parná, suchá, infra sauna), relaxačný bazén s
vírivkami, masážnymi tryskami a zátokou lásky, vírivka, relaxačné miestnosti s bio krbmi, snežná jaskyňa + Aqua
packet.

18 €

28 €

36 €

Cvičenie na stacionárnych bicykloch pod dohľadom profesionálneho trénera

SPINNING - POUKAZ 45 MIN.

X

3,5 €

X

KRYOTERAPIA LOKÁLNA 10 VSTUPOV

X

31,5 €

5€

KRYOTERAPIA CELOTELOVÁ 10 VSTUPOV

X

90 €

12 €

ELEKTRONICKÁ PERMANENTKA / AQUACITY CLUB

CENA ZA
10 VSTUPOV

SPORT PACKET 1 HODINA

23 €

Krytý 50m plavecký bazén, parná sauna

SPORT PACKET 2 HODINY

30 €

FITNES + SPORT PACKET 2 HODINY

35 €

Krytý 50m plavecký bazén, parná sauna

PODMIENKY PRE POUKAZY
Jeden poukaz slúži na 1 vstup pre 1 osobu. Jednotlivé
typy poukazov je možné vzájomne kombinovať,
minimálny počet pri zakúpení je 10 ks. Poukazy sú
platné 6 mesiacov od dátumu vydania, o možnosti
predĺženia poukazu za poplatok po skončení jeho
platnosti sa prosím informujte na pokladniach alebo na
tel. čísle +421 52 7851 111. Poukaz je prenosný a vhodný
aj ako darček.
PODMIENKY PRE ELEKTRONICKÚ PERMANENTKU
Predaj vstupov SPORT packet a FITNES je možný len na
klubovú kartu AquaCity Poprad a je viazaný na podmienky
vo vernostnom programe AquaCity Club. Platnosť vstupov je

6 mesiacov od dátumu zakúpenia. Predaj klubových kariet
je v čase otváracích hodín informačnej pokladne. Vstupy na
základe klubovej karty môže využívať majiteľ karty aj
spoločne s inými osobami.
PODMIENKY PRE DARČEKOVÉ KARTY S KREDITOM
Darčekovú kartu s kreditom v ľubovoľnej výške od 10
EUR si môžete zakúpiť na pokladni v AquaCity Poprad.
Kartou je možné zaplatiť za celý nákup alebo za jeho časť.
Darčekovú kartu je možné použiť viacnásobne. Suma
nákupu bude odpočítaná z karty a informácia o zvyšnom
kredite bude dostupná pri pokladniach v AquaCity Poprad
alebo na hotelovej recepcii. Darčekovou kartou je možné
zaplatiť za tovar na pokladni v Aquaparku AquaCity Poprad

AQUAPARK Poprad, s.r.o. • Športová 1397/1 • 058 01 Poprad • Tel.:+421 52 7851 111 • info@aquacity.sk

alebo na hotelovej recepcii. Kredit sa neúročí a nevypláca v
hotovosti. Platnosť karty je 1 rok od jej aktivácie. Karta
sa aktivuje jednorazovým nákupom a nabitím na určitú
hodnotu. Práva spojené s darčekovou kartou si môže
uplatňovať iba držiteľ darčekovej karty. V prípade straty
darčekovej karty strácate možnosť využiť kredit karty.
E-SHOP - INTERNETOVÝ OBCHOD
Vstupenky vo forme elektronických voucherov a darčekových
poukazov sú v predaji aj na shop.aquacity.sk.
Vstupenky je možné zakúpiť minimálne 1 deň vopred.

www.aquacity.sk

