WELLNESS - SAUNA
(ceník se řídí provozní dobou)
PONDĚLÍ - PÁTEK
JEDNORÁZOVÉ
VSTUPNÉ
Dospělá osoba
Děti do 15 let • Studenti
Senioři nad 65 let • ZTP
Děti do 110 cm • ZTP/P
(doprovod ZTP/P - zdarma)
FAMILY • dospělá osoba
• děti do 15 let, studenti

60 MINUT

60 MINUT

KAŽDÁ DALŠÍ
MINUTA

od 13:00 hod.
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Jednorázové vstupné 20 Kč

Jednorázové vstupné 20 Kč

-15%

-15%

PONDĚLÍ - PÁTEK

VÍKEND / SVÁTEK

60 MINUT

(elektronická permanentka)

Děti do 15 let • Studenti
Senioři nad 65 let • ZTP
Děti do 110 cm • ZTP/P
(doprovod ZTP/P - zdarma)

KAŽDÁ DALŠÍ
MINUTA
do 13:00 hod.
od 13:00 hod.

do 13:00 hod.

Užijte si své výhody!
ABONENTI / AQUA HOTEL

Dospělá osoba

VÍKEND / SVÁTEK

KAŽDÁ DALŠÍ
MINUTA
do 13:00 hod.
od 13:00 hod.

60 MINUT

KAŽDÁ DALŠÍ
MINUTA

do 13:00 hod.

od 13:00 hod.
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Jednorázové vstupné 10 Kč

Jednorázové vstupné 10 Kč

Každý jednorázový návštěvník musí zaplatit zálohu 100 Kč na elektronický čip • Poplatek za ztrátu elektronického čipu účtujeme 400 Kč • Při vstupu do wellness se z kreditu odečte 60 min. a dále
bude účtován čas po minutách. • Návštěvníci Aquaparku Děčín mají při vstupu do wellness z plavecké haly 5 minut zdarma na prohlédnutí zóny, po 5 minutách se načte prvních 60 min. sauny, a to i při
opakovaném vstupu. • Návštěvník využívající služby bazén/sauna je povinen vstoupit do areálu přes turniket bazénu. V případě vstupu přes turniket sauny bude návštěvníkovi odečtena cena 60 min.
sauny za druhý vstup i v případě, že využije pouze šatny. • Pokud návštěvník během čerpání služby wellness si dokoupí další službu z wellness nabídky, bude mu automaticky přerušen pobyt v sauně. •
Cena prostěradla je 30 Kč. • Po ukončení svého pobytu doporučujeme abonentovi požádat na recepci o vyúčtování čerpaných služeb. • Za nedodržení zavírací doby účtujeme jednorázový poplatek
25 Kč.

