Ceník 2018/2019
Časové skipasy
1 hodina
2 hodiny
3 hodiny
4 hodiny
Denní (8:30 -16:40)
Denní + večerní (8:30-20:00)
2 dny (8:30-20:00)
3 dny (8:30-20:00)
4 dny (8:30-20:00)
5 dnů (8:30-20:00)

Platné od prvního průchodu turniketem
Dospělí
190,240,270,320,340,430,600,800,1 000,1 200,-

Děti, studenti, senioři
170,200,240,280,280,350,500,700,900,1 000,-

Rodinné skipasy
2 dospělí + 1 dítě (8 hodin)
2 dospělí + 2 děti (8 hodin)
2 dospělí + 3 děti (8 hodin)
1 dospělý + 1 dítě (8 hodin)
1 dospělý + 2 děti (8 hodin)

810,970,1090,630,750,-

Bodové skipasy

Dospělí
Děti, studenti, senioři
10 bodů
20,15,50 bodů
80,70,100 bodů
160,150,200 bodů
260,250,500 bodů
590,580,1 jízda: Vlek A 10 bodů
Vlek B 4 body

Školní lyžařské kurzy
Půldenní (5 hodin)
Celodenní (8:30-16:40)
5 dní (8:30-20:00)

Na každých 10 žáků instruktor zdarma
150,200,850,-

Ceny pro kurzy jsou platné od 7. 12. 2018 do 31. 1.2019. Od 1.2.2019 do 18.3.2019 ceny dohodou.

Dolíček
Lanový vlek

Dospělí

Děti, studenti, senioři

40,-/1hod

30,-/1hod

Vratná záloha na skipas 50,-Kč
(záloha vrácena za nepoškozený skipas)
 Dítě: do 15 let
 Student: na základě předložení dokladu o studiu
 Senior: nad 60 let
 ZDARMA děti do 5 let (včetně) v doprovodu osoby, která si zakoupí skipas ZDARMA
(dítě dostane tentýž skipas)

Cena vícedenního skipasu zahrnuje i večerní lyžování.
Jednotlivé slevy se nesčítají.

Akční jízdné pro sezónu 2018/2019
Dospělí
Běžná
Po
cena
slevě

Děti, studenti, senioři
Běžná
Po slevě
cena

4 hodiny

320,-

250,-

280,-

220,-

Celodenní
denní + večerní
(8:30-16:40
+ 17:00-20:00)

430,-

340,-

350,-

280,-

500 bodů

590,-

500,-

580,-

490,-

Sleva vybraných
skipasů

Na slevu mají nárok:





Držitelé JESENÍKY REGION CARD, ubytovací KARTY SCHROTHOVÝCH LÉČEBNÝCH
LÁZNÍ
Provozovatelé okolních ubytovacích zařízení pro své hosty. Hosté se prokazují tímto
letákem potvrzeným od ubytovatele.
Obyvatelé okresu Jeseník po předložení dokladu o místě bydliště.
Věrný zákazník - každý, kdo v sezóně 2018/2019 alespoň 3x zakoupí nezlevněný skipas v
hodnotě nejméně 100,-Kč na svou čipovou kartu.

Provozní doba: denní lyžování 8:30-16:40, večerní lyžování 17:00-20:00






Parkoviště přímo u vleku
Skibus
Občerstvení
Půjčovna lyží, lyžařská a snowboardová škola
Pravidelná strojová úprava sjezdovek, umělé zasněžování
kontakt

www.lazenskyvrch.cz

604 686 153

Lázeňský vrch

