
ZÓNA 1
50 m BAZÉN  
NEBO FITNESS

JEdNOráZOvÉ vSTupNÉ ABONENTNí vSTupNÉ ČIpOvá kArTA

60 minut
celý týden

60 minut 
v pracovních 

dnech
do 110 minut nad 110 minut celodenní Doplatky

+ 1 min
Prvních  

60 minut

Minutové 
vstupné po 60 

minutách

Maximální
platba za den

Maximální
platba za den

Max. platba  
do vnitřních 

zón

Základní vstupné 60 80 120 1,00 45 0,50 115 70
Zvýhodněné vstupné 45 70 100 1,00 35 0,50 95 70
rodiny s dětmi 2+1, 1+2 125 170 250 2,00
rodiny s dětmi 2+2, 1+3 170 240 350 2,50
rodiny s dětmi 2+3, 1+4 215 310 450 2,50

ZÓNA 2
AQuA

JEdNOráZOvÉ vSTupNÉ ABONENTNí vSTupNÉ ČIpOvá kArTA

60 minut
celý týden

60 minut 
v pracovních 

dnech
do 110 minut nad 110 minut celodenní Doplatky

+ 1 min
Prvních  

60 minut

Minutové 
vstupné po 60 

minutách

Maximální
platba za den

Maximální
platba za den

Max. platba  
do vnitřních 

zón

Základní vstupné 100 150 220 1,00 80 1,00 210 100
Zvýhodněné vstupné 70 120 180 1,00 55 1,00 170 100
rodiny s dětmi 2+1, 1+2 210 300 450 2,00
rodiny s dětmi 2+2, 1+3 280 410 630 2,50
rodiny s dětmi 2+3, 1+4 350 520 810 2,50

ZÓNA 3
WELLNESS

JEdNOráZOvÉ vSTupNÉ ABONENTNí vSTupNÉ ČIpOvá kArTA

60 minut
celý týden

60 minut 
v pracovních 

dnech
do 110 minut nad 110 minut celodenní Doplatky

+ 1 min
Prvních  

60 minut

Minutové 
vstupné po 

60 minutách

Maximální
platba za 

den

Maximální
platba za 

den

Max. platba  
do vnitřních 

zón

Základní vstupné 230 300 1,00 85 1,50 290
Zvýhodněné vstupné 200 250 1,00 70 1,50 240
rodiny s dětmi 2+1, 1+2 470 610 2,00
rodiny s dětmi 2+2, 1+3 670 860 2,50
rodiny s dětmi 2+3, 1+4 870 1120 2,50

ZÓNA 4
LETNí pLáž

JEdNOráZOvÉ vSTupNÉ ABONENTNí vSTupNÉ ČIpOvá kArTA

60 minut
celý týden

60 minut 
v pracovních 

dnech
do 110 minut nad 110 minut celodenní Doplatky

+ 1 min
Prvních  

60 minut

Minutové 
vstupné po 60 

minutách

Maximální
platba za den

Maximální
platba za den

Max. platba  
do vnitřních 

zón

Základní vstupné 80 / 58* 75 / 55* 75 / 55*
Zvýhodněné vstupné 60 / 48* 55 / 45* 55 / 45*
rodiny s dětmi 2+1, 1+2 170 / 126*
rodiny s dětmi 2+2, 1+3 230 / 174*
rodiny s dětmi 2+3, 1+4 290 / 222*

ZÓNA 5
cELý ArEáL

JEdNOráZOvÉ vSTupNÉ ABONENTNí vSTupNÉ ČIpOvá kArTA

60 minut
celý týden

60 minut 
v pracovních 

dnech
do 110 minut nad 110 minut celodenní Doplatky

+ 1 min
Prvních  

60 minut

Minutové 
vstupné po 60 

minutách

Maximální
platba za den

Maximální
platba za den

Max. platba  
do vnitřních 

zón

Základní vstupné 250 320 1,00
Zvýhodněné vstupné 200 270 1,00
rodiny s dětmi 2+1, 1+2 510 650 2,00
rodiny s dětmi 2+2, 1+3 710 920 2,50
rodiny s dětmi 2+3, 1+4 910 1190 2,50

ZÓNA 1 50 m BAZÉN + FITNESS plavecký 50m bazén s ohřívanou vodou, mokré bistro, fitness

ZÓNA 2  AQuA – vOdNí ATrAkcE  
+ 50 m BAZÉN + FITNESS

divoká řeka, vlnobití, trojsklizavka, tobogán, rekreační bazén s vodopády a vodními chrliči, 
brouzdaliště, masážní vířivka, skokanský bazén s horolezeckou stěnou, dětský výukový bazén

ZÓNA 3  WELNESS 
+ 50 m BAZÉN + FITNESS

bylinná lázeň, suchá finská sauna, solná lázeň, turecká lázeň, kneippova lázeň, sněhová komora, 
ochlazovací káď, sluneční louka, infrakabina, odpočívárna, masérna, welness bar

ZÓNA 4 LETNí pLáž tobogán, sklizavka, víceučelový bazén s chrličem, šplhací sítí s vodními masážními lůžky, 
dětský bazén s vodní číší, brouzdaliště se skluzavkou a pumpou s otočným vědrem

ZÓNA 5 cELý ArEáL ZÓNA 1 + ZÓNA 2 + ZÓNA 3 + ZÓNA 4

* vstup na letní pláž po 16.00 hodině, děti do 120 cm platí jednotné neomezené vstupné 27 Kč.

všechny ceny jsou uvedeny v kč vč. dpH.

www.aquapce.czceNíK
platí od 1. 1. 2015
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Abonenti
zakoupení čipu 200 Kč
minimální vklad 100 Kč

Čipová karta zakoupení karty 35 Kč
vstupné pro  
organizované skupiny

od 10 osob sleva 5 %
od 20 osob sleva 10 %

vstupné do hlediště 5 Kč

parkování

zdarma pro platící návštěvníky – při 
odchodu je třeba na pokladně předložit 
parkovací lístek (odjezd do 30 min.)

0 Kč

zdarma pro abonenty – pouze po dobu 
návštěvy aquacentra (odjezd o 30 
min.), vjezd a výjezd pomocí čipu

0 Kč

krátkodobé parkování – 15 min. 0 Kč

ostatní
10 Kč/hod.
150 Kč/den

Základní vstupné dospělí a osoby od 15 let nesplňující podmínky zvýhodněného vstupného
Zvýhodněné vstupné platí pro děti od 120 cm do 15 let, studenty, seniory nad 60 let, ZTp a ZTp/p s doprovodem*
děti do 120 cm platí jednotné celodenní vstupné do všech zón
rodiny s dětmi 2+1, 1+2 rodiny s dětmi = 2 dospělí + 1dítě (1 dospělý + 2 děti) nebo 2 dospělí + 2 děti (1 dospělý + 3 děti) nebo 2 dospělí + 3 děti  

(1 dospělý + 4 děti), každá další osoba platí vstupné dle platného ceníku. Dítě pro rodinné vstupné se rozumí od 120 cm 
do 15 let věku (po předložení průkazu pojištěnce)

rodiny s dětmi 2+2, 1+3
rodiny s dětmi 2+3, 1+4

Čip pro jednorázové návštěvníky, 
abonenty a skupiny sportovců

Čipy umožní vstup do všech zón aquacentra, obsluhu šatních skříněk – 1 čip = 1 skříňka, platbu 
za doplňkové služby a občerstvení. po uplynutí délky pobytu začne systém načítat doplatek nastavený 
ke vstupence v dané cenové hladině.

Čipová karta pro návštěvníky letní pláže

Čipová karta umožňuje kromě vstupu na letní pláž rovněž průchod do vnitřních zón a platby 
za občerstvení v mokrém bistru a bistru na pláži. průchodem do vnitřních zón (50 m bazén a zóna 
aqua) je stržena jednorázová částka = platba do vnitřních zón. Opakovaný vstup přes turnikety již není 
zpoplatněn. karta není určena k uzamykání skříněk.

papírová vstupenka platí jednotné celodenní 
vstupné do všech zón

papírové vstupenky s čárovým kódem pro jednorázové vstupy na letní pláž nebo do hlediště, umožní 
jednorázový vstup. Nutno uschovat pro případnou kontrolu! vstupenky po zakoupení umožní vstup 
turnikety na letní pláž, do kryté části vstup není možný. ven se odchází mechanickým turniketem nebo 
motorovými turnikety, které mají výstup na volno. rodina při nákupu vstupenky dostane jeden lístek 
a ten dle počtu členů rodiny na vstupence umožní po přiložení na hlavici tolikrát protočit turniket, kolik 
má rodina členů na vstupence.

povolený debet – čip
vstupné – dospělý, senior 200 Kč
vstupné – dítě, student 0 Kč

pronájem šatní 
skříňky za 1 měsíc 150 Kč

Zapůjčení osušky 
nebo prostěradla wellness 20 Kč

Záloha na čip 
– vstup na letní pláž

při vstupu z vnitřních zón na letní pláž 250 Kč
záloha na debet 200 Kč

Smluvní pokuty

za ztrátu čipu – jednorázové vstupné 400 Kč
za ztrátu čipu – jednorázové vstupné 
(děti do 150 cm) 200 Kč

za ztrátu osušky nebo prostěradla 100 Kč
za pozdní platbu šatní skříňky 5 Kč/den
za ztrátu papírové vstupenky  
na letní pláž 500 Kč

ceNíK ostAtNích služeb

ceNové úrovNě vstupů

režIM oDbAveNí

JeDNorÁZové vstupNé AboNeNtsKé vstupNé

otevírAcí DobA

*) studentem se rozumí osoba do 26 let po předložení dokladu o studiu (žákovská knížka, studentský průkaz, index nebo karta ISIc) • invalidní osoby se prokazují průkazy ZTp a nebo 
ZTp/p (doprovod zdarma) • senioři se prokazují platným dokladem totožnosti • zvýhodněné vstupné je nepřenosné • děti do 11 let vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let!

Návštěvník, který chce navštívit vnitřní zóny, dostane bezplatně zapůjčený čip.
Jeho prostřednictvím čerpá nabízené služby včetně občerstvení.
pro jednorázové vstupné platí:

•  při zakoupení jednorázového vstupného do zóny 50 m bazénu je možno 
navštívit buď 50 m bazén nebo fitcentrum nebo kombinovat obojí

•  při zakoupení jednorázového vstupného do zóny Aqua je možno navštívit 
i zónu 50 m bazénu

•  při zakoupení jednorázového vstupného do zóny Wellness je možno 
navštívit i zónu 50 m bazénu

•  při zakoupení jednorázového vstupného do zóny Wellness a průchodem 
hlavním vstupním turniketem je zajištěna rezervace 20 min. pro vstup 
do zóny Wellness

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

•  jednorázové vstupné na 60 minut je možné využít pouze v pracovní dny
•  v případě překročení časového limitu zakoupené vstupenky vám bude 

účtován doplatek ve výši uvedené v ceníku za každou započatou 
čtvrthodinu

•  doplatky se počítají maximálně do výše celodenního vstupného a lze jej 
uhradit v dotačním automatu na výstupu ze šaten nebo na hlavní pokladně

•  platba za občerstvení a další služby se ve všech vnitřních zónách realizuje 
pouze prostřednictvím čipu

•  povolený debet na čipu je 200 kč, děti do 15 let mají nulový debet, 
doúčtování proběhne na pokladně

•  veškeré jednorázové vstupné obsahuje navíc 15 min. na převlečení, vstupné 
pro rodiny s dětmi a pro ZTp obsahuje navíc 20 min. na převlečení

•  šatní skříňka musí zůstat po odchodu otevřená
•  po opuštění areálu papírová vstupenka na Letní pláž pozbývá platnosti

Zakoupení čipu do osobního vlastnictví.
výhodou je:

•  výhodnější vstupné. po již výhodnější hodinové sazbě se začne načítat 
minutové vstupné, které je v přepočtu levnější než vstupné jednorázové

•  volný průchod přes pokladny vstupním/výstupním turniketem bez čekání

pro abonenty platí:
•  každý abonent se musí obeznámit s aktuální obsazeností na informativních 

obrazovkách umístěných ve vstupní hale u pokladen; v případě, že bude 
obsazenost plná, tak nebude vpuštěn a musí počkat až se místo uvolní

•  platnost abonentního čipu pro děti od 120 cm do 15 let a studenty je 
omezena na období jednoho školního roku, do 30. 9.; pokud nedojde 
k obnovení abonentského zvýhodněného vstupného, pokračuje abonent 
v základním abonentním vstupném; školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8.

•  zlevnění abonenti jsou signalizováni opticky a zvukově průchodem 
turniketem a zároveň odlišnou barevností čipů

•  po vyčerpání hodinového vstupného se kredit v jednotlivých zónách čerpá 
po minutách dle aktuální ceny pro abonenty v jednotlivých zónách

•  minutové vstupné v zóně Letní pláž se počítá do výše maximální platby 
za den

•  opakovaný vstup do zóny Letní pláž ze zóny Aqua a zóny 50 m bazénu je 
bez poplatku, abonentovi běží minutové vstupné dle zóny ze které vystoupil

•  po opuštění areálu pozbývá vstupné za zónu Letní pláž platnost
•  po opuštění zóny Wellness 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 pokladny vždy prokázat platným průkazem
•  šatní skříňka musí zůstat po odchodu otevřená
•  abonentovi, který vstupuje přímo do zóny Letní pláž bude odečtena 

jednorázová platba ve výši celodenního vstupného na Letní pláž
•  abonentovi vstupujícímu ze zóny Letní pláž do ostatních vnitřních zón bude 

odečítán minutový vstup až do výše platby dle jednotlivých zón

upozornění pro abonenty:
případný nedoplatek je nutné dobít ihned při odchodu z areálu jinak se načítá 
čas do výše denního limitu zóny, kterou navštívil abonent jako poslední

www.aquapce.cz

pAp pArDubIce o. p. s. recepce 461 101 200
Jiráskova 2664, 530 02 pardubice e-mail info@aquapce.cz

po–pá so, ne, svátek
50 m, fitness 6.00–21.45 10.00–21.45
wellness 12.00–21.45* 10.00–21.45
aqua 10.00–21.45 10.00–21.45
letní pláž** 9.30–19.30 9.30–19.30

*) červenec/srpen
po–pá 17.00–21.45

**) otevřeno červen–srpen
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