
STREFA BASENOWA
Nazwa 

biletu

Czas 

pobytu

Dni robocze
Dni robocze  

wolne od nauki szkolnej Soboty,  
niedziele i święta6:00-8:00 

bez sauny dolnej
16:00-22:00  

z sauną dolną
6:00-8:00 

bez sauny dolnej
6:00-22:00 

z sauną dolną

Normalny

pierwsza  
godzina

12 zł 16 zł 12 zł 16 zł 16 zł

dopłata 0,20 zł/min 0,27 zł/min 0,20 zł/min 0,27 zł/min 0,27 zł/min

Ulgowy1

pierwsza  
godzina

10 zł 12 zł 10 zł 12 zł 12 zł

dopłata 0,17 zł/min 0,20 zł/min 0,17 zł/min 0,20 zł/min 0,20 zł/min

Grupowy2 
(min.  

10 osób)

pierwsza  
godzina

11 zł 11 zł 11 zł 11 zł 11 zł

dopłata 0,19 zł/min 0,19 zł/min 0,19 zł/min 0,19 zł/min 0,19 zł/min

 STREFA BASENOWA + STREFA RELAKSU (18+)
Nazwa  
biletu

Czas 
pobytu

Dni robocze
Dni robocze  

wolne od nauki szkolnej Soboty,  
niedziele i święta

6:00-16:00 3 16:00-22:00 6:00-22:00

Normalny 

pierwsza  
godzina

20 zł 29 zł 29 zł 29 zł

dopłata 0,34 zł/min 0,49 zł/min 0,49 zł/min 0,49 zł/min

Ulgowy1

pierwsza  
godzina

15 zł 23 zł 23 zł 23 zł

dopłata 0,25 zł/min 0,39 zł/min 0,39 zł/min 0,39 zł/min

WEJŚCIA RODZINNE
Nazwa biletu Czas pobytu

Soboty,  
niedziele i święta

1 normalny  
+ 2 ulgowe

pierwsza godzina 36 zł

dopłata 0,60 zł/min

2 normalne  
+ 1 ulgowy

pierwsza godzina 40 zł

dopłata 0,67 zł/min

2 normalne  
+ 2 ulgowe

pierwsza godzina 50 zł

dopłata 0,84 zł/min

1. Dzieci do lat 7, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci do 26 roku życia oraz emeryci i renciści na podstawie ważnej legitymacji

2. Wejścia grupowe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

3. Korzystanie ze strefy basenowej przez klientów indywidualnych w godzinach 8:00-16:00 możliwe jest tylko w dni wolne od nauki szkolnej

•	 Opłata za zgubiony lub zniszczony numerek do szatni ogólnej – 20 zł

•	 Opłata za zagubiony lub zniszczony pasek umożliwiający wstęp na basen – 50 zł

•	 Bezpłatne wejścia dla dzieci do 3 lat
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