
CENNÍK KÚPALISKA 
DRUH VSTUPENKY

PODĽA NÁVŠTEVNÍKA

1

2

do 90 cm 

od 90 cm
do 140 cm

od 140 cm 
do 18 rokov3

Dospelý4

0,00 € ---- ----

1,00 € 5,00 €

1,00 € 5,00 €

2,00 € 5,00 €

V.I.P. Vodopád5 30,00 € pre 2 osoby - zóna na rezervácie (2x ležadlo)

V.I.P. Maják6 50,00 € pre 2 osoby (2x osuška, 2x welcome drink, dvoj-ležadlo)

V.I.P. La Veranda7 80,00 € pre 4 osoby (4x osuška, 4x welcome drink, 2x dvoj-ležadlo)

Plavecký8 4,00 €  (od 17:00 do 18:45 hod.)

MULTI-VSTUP9 10 vstupov (10 vstupov, z toho 1 je grátis)

CELODENNÝ 3 HODINOVÝ DOPLATOK
1/2H.

VEČERNÉ
KÚPANIE

0,00 €

7,00 € 5,00 €

6,00 €9,00 €

12,00 € 9,00 €

VYSVETLIVKY
MERANIE VÝŠKY:
Zmerajte výšku dieťaťa pri pokladni. Na základe výšky si zakúpte potrebnú vstu-
penku. Vo vlastnom záujme sa uistite o správnosti nameranej výšky, nakoľko ob-
sluha pri  turnikete má právo ju skontrolovať a nevpustiť do areálu kúpaliska 
žiadnu osobu s  nesprávnou vstupenkou! Vyhnete sa tým opätovnému státiu      
v rade na výmenu vstupenky!

DETI :
Vstup pre deti do 15 rokov len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Deti od 15 
rokov sa musia preukázať platným preukazom totožnosti s fotogra�ou. Deti      
do 90 cm zdieľajú ležadlo s rodičmi alebo si môžu doplatiť ležadlo v pokladni.

V.I.P. ZÓNY
V.I.P. Vodopád – (2 + 1) – vstupenka je určená len pre 2 osoby a v cene je zahr-
nuté 2 x ležadlo. Ďalšia osoba môže využiť VIP zónu bez nároku na ležadlo                 

a cenou vstupu podľa platného cenníka. 

V.I.P. Maják - (2 + 2) - vstupenka je určená len pre 2 dospelé osoby a v cene            
je zahrnuté ležadlo pre 2 osoby, 2x zapožičanie osušiek a 2x welcome drink. 
Ďalšie 2 osoby môžu využiť VIP zónu bez nároku na ležadlá a cenou vstupu 
podľa platného cenníka.

V.I.P. La Veranda - (4 + 2) - vstupenka je určená len pre 4 osoby 
a v cene je zahrnuté 2x dvoj-ležadlo pre 4 osoby, 4x zapožičanie osušiek a 4x 
welcome drink. Ďalšie 2 osoby môžu využiť VIP zónu bez nároku na ležadlá             
a cenou vstupu podľa platného cenníka.

Všetky V.I.P. zóny si môže návštevník rezervovať vopred na tel. čísle 0911 
726 852. Ostatné miesta na pláži sa nerezervujú.

ČASOVÝ LIMIT:
K zakúpenej časovej vstupenke je pridelený časový limit 3-hodiny plus 15 min. 
bezplatne na prezlečenie a opustenie areálu. Po prekročení časového limitu vrá-
tane bezplatného prídavku (3 hod. + 15 min.) bude účtovaný doplatok za každú 
začatú polhodinu podľa platného cenníka. Časový limit sa aktivuje už pri 
zakúpení vstupenky pri pokladni a nie prvým prechodom turniketu!

NASADZOVANIE I.D. PÁSIKOV:
Nasadzovanie identi�kačných pásikov vykonáva personál. I.D. pásiky vyzdvih-
nuté pri pokladni odovzdajte personálu pri turnikete na vstupe na kúpalisko. 
Svojvoľne nasadené I.D. pásiky sa považujú za neplatné! Návštevník nesmie ma-
nipulovať s I.D. pásikmi počas celej doby návštevy kúpaliska.

VEČERNÉ KÚPANIE:
Iba vo vopred určené dni. Info na www.plazabeach.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Kúpalisko je od r.2014 výhradne ležadlové. V cene lístka je ležadlo a slnečník.  
Zmena cien vyhradená. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe       
s Prevádzkovým poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia. Zakúpením vstu-
penky návštevník akceptuje náš Prevádzkový poriadok. Zmena počasia nie          
je dôvodom na vrátenie vstupného! Vedenie kúpaliska si vyhradzuje právo uzat-
vorenia areálu kúpaliska v prípade nevyhovujúceho počasia bez ohľadu                 
na otváracie hodiny. Do celého areálu PLAZA BEACH RESORT nie je dovolené 
nosiť si vlastné jedlá, nápoje, slnečníky a stany.

Aktuálne informácie o otvorení kúpaliska získate 
na tel. čísle: 0911 726 852 alebo na ww.plazabeach.sk


