AQUAPARK
C E N N I K
W E J Ś Ć

I

K A R N E T Ó W

www.GRANDLUBICZ.pl

Grupowy

VIP 3h

25 zł

20 zł

21 zł

22 zł

55 zł

Poniedziałek - Piątek
od 16:00

27 zł

22 zł

23 zł

-

59 zł

Weekend i Święta
do 16:00

28 zł

24 zł

25 zł

-

65 zł

Weekend i Święta
od 16:00

29 zł

26 zł

27 zł

-

65 zł

0,70 zł
/ min.

Bez limitu

Rodzinny

Poniedziałek - Piątek
do 16:00

Dopłata
po upływie
1 Godz.

Ulgowy

Basen
solankowy /
Sauny

B I L E T Ó W

Normalny

C E N N I K

79 zł
85 zł

0,90 zł
/ min.

0,50 zł
/ min.
99 zł
99 zł

Podane ceny dotyczą wejścia na 1 godzinę. Sauny oraz basen solankowy są dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem.
Zajęcia odbywające się na basenie, np. gimnastyka, aqua gym – są dodatkowo płatne. Dzieci do 3 r. ż. wejście
bezpłatne, max. 2 dzieci pod opieką jednej osoby dorosłej.

1 Miesiąc**

5 wejść*
+ 1 GRATIS**

Kwartalny***

Roczny***

K A R N E T Ó W
1 Tydzień**

C E N N I K

Podstawowy

165 zł

265 zł

199 zł

699 zł

1990 zł

Podstawowy ulgowy

150 zł

249 zł

-

625 zł

1799 zł

VIP

245 zł

380 zł

265 zł

849 zł

2299 zł

VIP ulgowy

225 zł

349 zł

-

749 zł

1999 zł

Rodzinny

299 zł

549 zł

Rodzinny VIP

320 zł

599 zł

* Karnet 5 wejść + 1 GRATIS (jedna osoba = jedno wejście): obejmuje wejście 3-godzinne. Powyżej 3 godzin – opłata jest
naliczana wg cennika. Karnet ważny 6 miesięcy bez możliwości zawieszenia. Karnety: tygodniowy, miesięczny, kwartalny,
rodzinny, roczny są karnetami imiennymi, ważnymi z dokumentem tożsamości przy każdorazowym okazaniu w recepcji.

ULGI
Dotyczy: dzieci 3-16 lat, osoby po 60
roku życia za okazaniem dokumentu
tożsamości, osoby niepełnosprawne
na podstawie dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność
w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Opiekunowi osoby niepełnosprawnej,
która wymaga stałej opieki
drugiej osoby przysługuje wejście
darmowe, pod warunkiem, iż
osoba niepełnosprawna, nad którą
sprawuje opiekę, posiada dokument
potwierdzający konieczność stałej
opieki drugiej osoby. W innych
przypadkach opiekun ponosi opłatę
w wysokości biletu ulgowego.
BILET RODZINNY
Bilet rodzinny cena za osobę, 2 osoby
dorosłe + jedno dziecko do 16 r.ż lub
1 osoba dorosła i 2 dzieci do 16 r.ż.
Za każde kolejne dziecko dopłata
zgodnie z cennikiem.
BILET GRUPOWY
Min. 10 osób. Bilet wyłącznie
dla grupy zorganizowanej przy
wcześniejszej rezerwacji. Przy grupie
15 osób opiekun gratis. W przypadku
korzystania z basenu sportowego
grupa musi dokonać rezerwacji toru.

BILET NORMALNY
Możliwość korzystania z basenu
rekreacyjnego, sportowego, brodzika
dla dzieci oraz jacuzzi.
BILET VIP 3-godzinny
3-godzinne korzystanie ze wszystkich
stref Aquaparku: basen sportowy,
basen rekreacyjny, jacuzzi, sauny,
basen solankowy.
BILET Bez limitu
Korzystanie z całej infrastruktury
Aquaparku bez limitu czasowego.
Wejście jednorazowe.
KARNET Podstawowy
Nieograniczone korzystanie z basenu
rekreacyjnego, sportowego, jacuzzi.
Basen solankowy oraz strefa saun
– dodatkowo płatne.
KARNET Vip
Nieograniczone korzystanie ze strefy
Aquaparku: basen sportowy, basen
rekreacyjny, brodzik dla dzieci, jacuzzi,
basen solankowy oraz strefa saun.
KARNET Rodzinny
2 osoby dorosłe + jedno dziecko do 16
r.ż. maksymalnie 2 dzieci lub 1 osoba
dorosła i 2 dzieci do 16 r.ż.

WAŻNE
** Bez możliwości zawieszania karnetu.
*** Możliwość zawieszenia karnetu jednorazowo, min. 2 tygodnie max. na 4 tygodnie
Ze strefy saun i basenu solankowego mogą korzystać jedynie osoby pow 13 r. ż.
Wraz z zakupem biletu użytkownik akceptuje i zobowiązany jest do przestrzegania
postanowień wszystkich regulaminów obowiązujących w Strefie Aquaparku
dostępnych na stronie: www.grandlubicz.pl/grand-lubicz/aquapark
oraz w recepcji basenowej
Cennik obowiązuje od 1 listopada 2021r.
Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w dowolnym momencie.

AQUAPARK
Hotel Grand Lubicz***** • 76-270 Ustka • ul. Wczasowa 4
tel. 59 841 82 60 • email: wellness@grandlubicz.pl
godziny otwarcia Aquaparku: 8:00 - 22:00

