CENNÍK PLATNÝ PRE SEZÓNU 2019
platný od 1.7.2019

PLÁŽOVÁ ZÓNA
(pláže, gastro prevádzky, detské ihrisko, športoviská)

CELODENNÝ VSTUP
Dospelý
Dieťa (0 - 3 r.)
Dieťa (4 - 14 r. vrátane)
Dôchodca, ZŤP / sprievodná osoba ZŤP
(zľava platí len po preukázaním sa platným preukazom ZŤP a sprievodu ZŤP)
Dopravný prostriedok

5,00 €
zdarma
3,00 €
3,00 €
zdarma

Rodinná vstupenka
2 rodičia + 1 dieťa (4- 14 r. vrátane)
Každé ďalšie dieťa

11,00 €
2,50 €

Lokálna zľava - Obce ČIERNY BROD
(zľava platí len po preukázaním sa platným OP)

Obyvateľ (4 r. a viac)

1,00 €

Lokálna zľava - Obce ČIERNA VODA a NOVÉ OSADY (časť obce Veľké Úľany)
(zľava platí len po preukázaním sa platným OP)

Dospelý
Dieťa (4 - 14 r. vrátane)
Dôchodca / ZŤP / sprievodná osoba ZŤP (zľava platí len po preukázaním sa platným preukazom ZŤP)
Windsurf / Kitesurf (len po dohode s prevádzkovateľom)

4,00 €
2,50 €
2,50 €
5,00 €

ZĽAVNENÉ (od 17.00 hod. do 19.30 hod.)
Dospelý
Dieťa (4 - 14 r. vrátane)
Dôchodca / ZŤP / sprievodná osoba ZŤP (zľava platí len po preukázaním sa platným preukazom ZŤP)

4,00 €
2,00 €
2,00 €

PERMANENTKA HLAVNÁ SEZÓNA: JÚN - AUGUST (vstup v rámci otváracích hodín)
Permanentka
Permanentka
Permanentka
Permanentka

-

dospelý
dieťa (4 - 14 r. vrátane)
5 vstupová dospelý (6. vstup zdarma)
5 vstupová dieťa (6. vstup zdarma)

100,00 €
50,00 €
25,00 €
15,00 €

PERMATENTKA "plavci": APRÍL - OKTÓBER
Dospelý
Dieťa (4 - 14 r. vrátane)

120,00 €
60,00 €

PERMANENTKA "ľadové medvede": JANUÁR - DECEMBER
Dospelý
Dieťa (4 - 14 r. vrátane)

180,00 €
90,00 €

Prenájom ihrísk
Volejbalové ihrisko 1 hod. (záloha za loptu 10 EUR)
Volejbalové ihrisko 30 min. (záloha za loptu 10 EUR)
Petangové ihrisko 1 hod. (záloha za sadu gúľ: 10 EUR)
Petangové ihrisko 30 min.(záloha za sadu gúľ: 10 EUR)
Bedmintonové rakety 1 hod. (záloha za sadu gúľ: 10 EUR)
Bedmintonové rakety 30 min. (záloha za sadu gúľ: 10 EUR)
Minifutbal - bránky&lopta 1 hod. (záloha: 10 EUR)
Minifutbal - bránky&lopta 1 hod. (záloha: 10 EUR)

6,00 €
4,00 €
6,00 €
4,00 €
4,00 €
2,00 €
6,00 €
4,00 €

Fúkanie kompresorom
Malá nafukovačka
Veľká nafukovačka
Posteľ pre 1 osobu
Posteľ pre 2 osoby

0,50 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €

Čln

3,00 €

PREMIUM ZÓNA
(potápanie, rybolov, stanovanie, denný pobyt pri vode, opekanie/grilovanie, rodinné/firemné akcie)

CELODENNÝ VSTUP
(vstup platí do prémium zóny na konkrétne miesto s vlastným vstupom ku vode a aj do hlavnej zóny)
Dospelý
Dieťa (4 - 14 r. vrátane)

10,00 €
6,00 €

PRENÁJOM MIESTA s vlastným vstupom k jazeru
Minimálna cena miesta
Doplatok za každú ďalšiu osobu je plus poplatok do prémium zóny

40,00 €
10,00 €

(minimálna cena miesta je daná pre 1 - 4 osoby a sa vzťahuje na dni piatok - nedeľa, každá ďalšia dopláca denný vstup do premium
zóny)

STANOVANIE
Poplatok za osobu (dospelý/dieťa od 4r.) / noc
Elektrina / deň
Altánok / deň
Drevo na oheň / fúra

3,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

POTÁPANIE / VSTUP DO POTÁPAČSKEJ ZÓNY
Potápač/Doprovod - denný vstup
(mimo hl. sezóny, t.j. od sept. do mája: nutnosť sa vopred telefonicky dohodnúť s prevádzkovateľom)

8,00 €

Potápač/Doprovod dieťa (4 - 14 r. vrátane) - denný vstup
(mimo hl. sezóny, t.j. od sept. do mája: nutnosť sa vopred telefonicky dohodnúť s prevádzkovateľom)

6,00 €
10,00 €
Potápač - sezónna permanentka /jún-august/
100,00 €
Inštruktor (pri 2 kurzistoch)
4,00 €
Inštruktor (pri 3+ kurzistoch)
0,00 €
Potápačský sprievodca - inštruktor (1. ponor)
25,00 €
Potápačský sprievodca - inštruktor (2. a každý ďalší ponor)
15,00 €
Skúšobný ponor s inštruktorom a výstrojom, 30min (nutné vopred telefonicky ohlásiť)
50,00 €
Skúšobný ponor pokročilý s inštruktorom a výstrojom, 60min (nutné vopred telefonicky ohlásiť)
80,00 €
Potápačský kurz OWD vrátane sezónnej permanentky
350,00 €
cenník/info v AQUAREA DIVE CENTRE
Prenájom potápačského výstroja
RYBOLOV
Potápač – nočný ponor (20.00 - 22.00, nutnosť vopred nahlásiť)

Rybolov - v rámci otváracích hodín areálu
Hosťovačka - nutné zakúpiť si prostredníctvom SRZ GA

10,00 €
21,50 €

UBYTOVANIE - APARTMÁN/NOC

50,00 €

(len na vyhradenom mieste v prémium zóne s platným rybárskym povolením od SRZ GA)

