Letní koupaliště Riviéra
OTEVÍRACÍ DOBA
OTEVÍRACÍ DOBA

Po – Pá

So, Ne, svátky

informace

Vstupné KOUPALIŠTĚ
Platné od letní sezony 2021.
celodenní

**Dopolední - nutný odchod
do 14 hod

vstup po 15. hodině

Základní vstupné

240 Kč/192*

120 Kč/96*

140 Kč/112*

Děti do 5 let včetně

zdarma

zdarma

zdarma

Děti 6–14 let včetně

120 Kč/96 Kč*

60 Kč/48 Kč*

70 Kč/56 Kč*

Senioři od 65 let včetně

120 Kč/96 Kč*

60 Kč/48 Kč*

70 Kč/56 Kč*

ZTP, ZTP/P

120 Kč /96 Kč*

60 Kč/48 Kč*

70 Kč/56 Kč*

Rodinný vstup (2 dospělí + max 3 děti)

540 Kč

-

420 Kč

Skupiny víc jak 9 osob a více 10% sleva
z příslušného individuálního vstupného

10% sleva

10% sleva

10% sleva

SKUPINOVÉ VSTUPNÉ

* SLEVA NA VSTUPNÉM - při použití čipových hodinek a jejich dobití částkou 1.000,- Kč a vyšší - sleva 20%. Sleva se
nevztahuje na „Rodinné vstupné“ a "Děti 3 - 5 let včetně".
** Při vstupu od 9:00 - 14:49 hradí zákazník celodenní vstupné. Opustí-li areál do 14 hod., bude mu na pokladně po
předložení vstupenky proplacen rozdíl mezi celodenním vstupným a cenou dopoledního vstupného.
Jednorázovou vstupenku pro všechny typy vstupů lze pořídit www.BrnoID.cz.
S kartou MultiSport a ActivePass doplácí zákazník při nákupu základního vstupného 120 Kč na pokladně, při odchodu do
14 hod. se 120 Kč vrací - dopolední vstup. Při nákupu vstupenky pro děti 6-14 let doplácí zákazník na pokladně 60 Kč, při
odchodu do 14 hod. se vrací 60 Kč - dopolední vstup. Vstup po 15 hodině je pro dospělé i dítě bez doplatku.
Držitelé Rodinných pasů mají nárok na 10% slevu na vstupné ve všední dny na základní vstupné a vstupné dítě 6-14 let
vč. Nevztahuje se na rodinné vstupné.
Držitelé Brnopasu mají nárok na slevu 20 % - dospělý, dítě, senior.
Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ
vybavení na beach volejbal, beach badminton, beach tenis a další
v době od 09:00 do zavírací doby
Půjčovné

25 Kč vč. DPH

Vratná záloha

500 Kč

