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základní vstupné 60,- 80,- 100,- 13,- 40,-
zvýhodněné vstupné 50,- 65,- 80,- 10,- 30,-
rodiny s dětmi 2+1 120,- 160,- 200,- 9,-
rodiny s dětmi 2+2 170,- 225,- 280,- 9,-
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základní vstupné 100,- 140,- 180,- 260,- 340,- 23,- 90,-
zvýhodněné vstupné 90,- 125,- 160,- 230,- 300,- 20,- 80,-
rodiny s dětmi 2+1 200,- 280,- 360,- 520,- 680,- 16,-
rodiny s dětmi 2+2 290,- 405,- 520,- 750,- 980,- 16,-
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základní vstupné 220,- 280,- 350,- 28,- 80,-*
zvýhodněné vstupné 200,- 250,- 310,- 25,- 70,-*
rodiny s dětmi 2+1 440,- 560,- 700,- 20,-
rodiny s dětmi 2+2 640,- 810,- 990,- 20,-
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základní vstupné 90,- 80,-
zvýhodněné vstupné 60,- 40,-
rodiny s dětmi 2+1 200,-
rodiny s dětmi 2+2 250,-

www.aquapark-uh.cz | tel.: 572 503 054

Děti do výšky 100 cm vstup zdarma. 
Děti do 11 let vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let!

Zvýhodněné vstupné mohou uplatnit děti do 150 cm, studenti, 
senioři nad 65 let, ZTP, ZTP/P s doprovodem:

• studentem se rozumí osoba do 26 let po předložení dokladu o studiu 
(index, žákovská knížka, studentský průkaz nebo karta ISIC)

• invalidní osoby se prokazují průkazy ZTP nebo ZTP/P  
(doprovod zdarma)

• senioři se prokazují platným dokladem totožnosti

Rodiny s dětmi = 1 až 2 dospělí a 1 až 3 děti do 15 let 
(každá další osoba platí vstupné dle platného ceníku)

Vstupné pro organizované skupiny od 10 osob 15% sleva

Pokud je zóna 4 otevřena, jsou tobogány a výplavový bazén  
součástí této zóny!

**

CENÍK



Aktuální informaci, zda je zóna 4 pro daný den otevřena/zavřena, naleznete na úvodní straně  
www.aquapark-uh.cz

Upozorňujeme, že poslední vstup do vnitřního areálu (zóna 1 až 3) pro jednorázové vstupné  
je možný ve 20:15 a do venkovního areálu (zóna 4) v 19:15. Návštěvníci jsou povinni opustit 

prostory jednotlivých zón nejpozději 15 minut před ukončením otevírací doby.
Provozní doba jednotlivých bazénů v zóně 1 může být pro veřejnost omezena dle rozpisu

na webových stránkách aquaparku.

Běžný provoz zóna 1 zóna 2 zóna 3 zóna 4

pondělí - pátek
6:00 - 7:45 

10:00 - 21:30
10:00 - 21:30 14:00 - 21:30 9:00 - 20:00

sobota - neděle 8:00 - 21:30 8:00 - 21:30 12:00 - 21:30 9:00 - 20:00

Pro jednorázové vstupné dále platí:
•	 při	zakoupení	vstupného	do	zóny	2	je	vstup	do	zóny	1	

zdarma	
•	 při	zakoupení	vstupného	do	zóny	3	je	vstup	do	zóny	2		

a	zóny	1	zdarma
•	 při	zakoupení	vstupného	do	zóny	1	nebo	zóny	4	není	

umožněn	vstup	do	jiných	zón
•	 při	zakoupení	vstupného	do	zóny	2	je	vstup	do	zóny	3	

zpoplatněn	40	Kč/osoba	
•	 při	zakoupení	vstupného	do	zóny	2	nebo	zóny	3	je	vstup	

do	zóny	4	bez	dalšího	poplatku.	Stále	však	běží	čas	
zakoupené	vstupenky.

•	 po	opuštění	zóny	3	je	opakovaný	návrat	zpět	do	této	zóny	
možný	po	20	minutách

•	 **vstupné	do	zóny	2	na	1	hodinu	nelze	uplatnit	ve	státní	
svátky	a	o	víkendech	do	19	hodin

•	 v	případě	překročení	platnosti	zakoupené	vstupenky	vám	
bude	účtován	doplatek	ve	výši	uvedené	v	ceníku	za	každou	
započatou	čtvrthodinu

•	 doplatky	se	počítají	maximálně	do	výše	celodenního	
vstupného.	V	zóně	1	se	doplatky	počítají	maximálně		
do	180Kč	pro	základní	vstupné,	140Kč	pro	zvýhodněné	
vstupné,	360Kč	pro	rodiny	s	dětmi	2+1	a	500Kč	pro	
rodiny	s	dětmi	2+2.

•	 platba	za	občerstvení	a	další	služby	se	ve	vnitřních	
zónách	aquaparku	realizuje	pouze	prostřednictvím	čipu.	
Na	čipu	je	povolený	debet	300	Kč	(děti	do	150cm	0	Kč).	
Doúčtování	plateb	proběhne	při	odchodu	na	recepci

•	 poplatek	za	ztrátu	čipu	činí	500	Kč
•	 poplatek	za	ztrátu	vstupenky	činí	500	Kč
•	 zapůjčení	prvního	prostěradla	je	zdarma.	Zapůjčení	

každého	dalšího	prostěradla	je	zpoplatněno	20	Kč
•	 vstupné	obsahuje	navíc	15	min	zdarma	na	převlečení,	

vstupné	pro	rodiny	s	dětmi	a	pro	ZTP	obsahuje	navíc		
25	min	zdarma	na	převlečení

•	 po	opuštění	areálu	pozbývá	vstupenka	platnost

Jednorázové	 vstupenky	 se	 kupují	 na	 recepci	 aquaparku.		
Návštěvník	dostane	bezplatně	 zapůjčený	čip,	prostřednictvím	
kterého	čerpá	nabízené	služby.

Jednorázové vstupné

Pro abonenty dále platí:
•	 cena	za	zakoupení	el.	čipu	pro	abonenty	je	200	Kč
•	 minimální	vklad	ve	formě	kreditu	je	100	Kč
•	 kredit	v	zónách	1	až	4	se	čerpá	po	minutách	dle	aktuální	

ceny	pro	abonenty	v	jednotlivých	zónách.	Kredit	v	zóně	4	
se	počítá	maximálně	do	výše	vstupného	zóny	4	za	60	min	
pro	abonenty.

•	 opakovaný	vstup	do	zóny	4	ze	zóny	2	(2→4)	je	bez	
poplatku	po	dosažení	vstupného	zóny	4	za	60	min	pro	
abonenty.	Po	opuštění	areálu	aquaparku	pozbývá	vstupné	
za	zónu	4	platnost.

•	 *vstup	do	zóny	3	je	zpoplatněn	40	Kč	a	zároveň	běží	cena	
pro	abonenty	za	čas	zóny	3

•	 po	opuštění	zóny	3	je	opakovaný	návrat	zpět	do	této	zóny	
možný	po	20	minutách

•	 kredit	lze	čerpat	na	všechny	služby	včetně	občerstvení
•	 držitelé	abonentních	čipů,	kteří	uplatňují	zvýhodněné	

vstupné,	se	musí	na	žádost	obsluhy	vždy	prokázat	
platným	průkazem

•	 zapůjčení	prvního	prostěradla	je	zdarma.	Zapůjčení	
každého	dalšího	prostěradla	je	zpoplatněno	20	Kč

Elektronická peněženka:
•	 cena	za	zakoupení	čipové	karty	je	50	Kč
•	 minimální	vklad	ve	formě	kreditu	je	100	Kč	
•	 čipovou	kartou	lze	platit	útratu	za	všechny	služby	

v	aquaparku	(nelze	jí	zamykat	skříňky	a	procházet	
turnikety)

Abonentem	 se	 návštěvník	 stává	 po	 zakoupení	 čipu	 do	 osobního	
vlastnictví.	 Výhodou	 jsou	 slevy	 na	 vstupném,	 počítání	 ceny	 po	
minutách	ve	vnitřních	zónách	aquaparku,	volný	průchod	vstupním/
výstupním	turniketem	bez	čekání	na	recepci,	aj.

Abonentní permanentky

Ceny	jsou	uvedeny	včetně	DPH.
Ceník	platný	k	datu	1.	6.	2013


