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INFORMÁCIE
Denný vstupný príspevok: 

PIATOK:PIATOK:   
Dospelý 3€ (12 rokov a viac) 
Dieťa 4€ (od 3 rokov do 12 rokov) 
Za dieťa do 3 rokov sa neplatí.

ZĽAVA: 3 a viac detí 3€/dieťa. 

Vstupenka pre dieťa zahŕňa:
3 žetóny zelenej farby na: 1x lodičky, 1x penový bazén, 1x luky.
Náramok: šmýkačky, skákacie hrady, prekážková dráha, vodný futbal, tvorivý svet, detský kútik, balónikový svet, lezecká stena, lezecký strom, 
streľba zo vzduchovky, svet záchranárov. 

Vstupenka pre dospelého zahŕňa:
Náramok: vodný futbal, streľba zo vzduchovky.

ZMENÁREŇZMENÁREŇ
V zmenárni si zároveň môžete zameniť žetóny žltej farby, 
ktoré vám umožnia zaobstarať si stravu, nápoje a prístup k vyhradeným atrakciám.

Nepoužité žetóny žltej farby si môžete spätne vymeniť v žetonárni.
Nepoužité žetóny zelenej farby je možné vrátiť, ale nie je možné ich spätne vymeniť.

VYHRADENÉ ATRAKCIE:VYHRADENÉ ATRAKCIE:
Aquazorbing   3 žetóny 
Lodičky      2 žetóny
Vodný valec    2 žetóny
Penový bazén   2 žetóny
Cukrová vata   2 žetóny
Airbag      1 žetón

STRAVA A OBČERSTVENIESTRAVA A OBČERSTVENIE  
Za žlté žetóny si môžete v našich stravovacích stánkoch zaobstarať stravu a občerstvenie. 
V ponuke nájdete:
Guláš s chlebom, zeleninová polievka, k:burger hovädzí/kurací, porchetta burger, klobásy, hot-dog, hranolky, zeleninový šalát, ovocný pohár, 
palacinka s džemom a s nutellou, nanuky, sladké a slané veci.
Káva KIMBO, minerálna voda, jupík, čapovaná kofola, čapovaný radler Rohozec pomelo-grep, čapované pivo - Poutník 10°, frappé.

INFORMÁCIE PRE UBYTOVANIE:INFORMÁCIE PRE UBYTOVANIE:
Vlastný karavan - príspevok - 3€/noc
Vlastný stan  - príspevok - 2€/noc 
Raňajky pre ubytovaních - 3 žetóny

 
Niektoré vodné atrakcie môžu vyžadovať, aby ste mali náhradné oblečenie a uterák.

SOBOTA A NEDEĽA:SOBOTA A NEDEĽA:    
Dospelý 3€ (12 rokov a viac) 
Dieťa 5€ (od 3 rokov do 12 rokov)
Za dieťa do 3 rokov sa neplatí.

ZĽAVA: 3 a viac detí 4€/dieťa. 

Maľovanie na tvár  3 žetóny
Streľba z luku    1 žetón
RC autíčka     1 žetón
Lanovka      1 žetón
Jazda na koni    2 žetóny (3 kolá)

1žetón
=

príspevok 0,50 eur


