Ceny jízdenek pro sezonu 2020 – 2021
LA NAD NÁDRAŽÍM – BELVEDER
DENNÍ 9-16 hod.

Dospělí - Děti do 14 let
Důchodci nad 65 let
1 jízda
50,10 jízd
360,20 jízd
480,Děti do 6 let Tatrapoma 10 jízd
115,Výše uvedené skipasy platí celou sezonu
Nádražíčko (dětský park) jednotné jízdné 130,-Kč /den / vstup jen s lyžemi bez rozdílu věku/
Nádaražíčko(dětský park) + lyž.vlek Tatrapoma 1 osoba(bez rozdílu věku)/1 den…….200,Dospělí
Denní 9-16 hod

545,-

Děti do 14 let
Důchodci nad 65 let

Family pass 1+2 Family pass 2+2 Family pass 2+1
(1 dospělý + 2 děti)

420,-

ČASOVÉ (začátek lyžování je libovolný od 9 do 16 hod.)
2 hodiny
360,265,3 hodiny
455,320,4 hodiny
515,365,-

1.230,760,880,1.120,-

( 2 dospělí + 2 děti)

1.600,1.030,1.240,1.440,-

( 2dospělí + 1 dítě)

1.330,850,1.010,1.130,-

VEČERNÍ (neplatí 10 ani 20 jízd) 18-21hod. Večerní lyžování je jen v LA „ NAD NÁDRAŽÍM“
18-21 hod.
310,240,600,820,650,1 jízda
50,50,VÍCEDENNÍ
2 dny
1.020,760,3 dny
1.480,1.090,4 dny
1.990,1.400,5 dnů
2.350,1.730,6 dnů
2.630,2.050,5 ze 7 dnů
2.250,1.730,Zlevněné jízdenky pro lyžařské kurzy

2.130,3.030,3.830,4.730,5.530,4.830,-

2.780,3.780,4.930,6.030,6.730,5.930,-

(min.10 osob)

3 dny
4 dny
5 dnů
6 dnů
7 dnů
4 ze 6 dnů
3 z 5 dnů
5 ze 7 dnů

1.100,1.280,1.540,1.820,1.920,1.240,1.080,1.520,-

ZÁLOHA NA CHIPOVOU KARTU ……………………………..100,- Kč
možno vrátit v průběhu sezony

2.350,3.380,4.530,5.130,5.730,5.030,-

Dospělí

Děti do 14 let
Důchodci nad 65 let

Celosezónní nepřenosná
(foto ,záloha na chipkartu 300,-)

7.400,Celosezónní přenosná
pro hotely a rek.zařízení

11.000,-

4.300,-

Záloha na chipovou kartu ……………………100,- Kč
Slevy :
Family pass – sleva se poskytuje na základě předložení dokladu,prokazujícího přímý rodinný
vztah(manžel/ka,vlastní děti).V případě,že rodiče dítěte nejsou sezdáni, předloží doklad ve kterém jsou tyto
údaje doloženy – obč.průkaz, pas
Jízdné Family pass 1+2 jeden dospělý + dvě děti do 14 let
rok narození 2006 - 2007
Jízdné Family pass 2+2 dva dospělí + dvě děti do 14 let
rok narození 2006 - 2007
Jízdné Family pass 2+1 dva dospělí + jedno dítě do 14 let
rok narození 2006 - 2007
Děti do 6 let v doprovodu 1 dospělého (vlek nádraží Tatrapoma) lyžování zdarma. Rok narození 2014-2015
Děti do 14 let – sleva se poskytuje po předložení dokladu prokazujícího věk dítěte. Rok narození 2006-2007
Důchodci nad 65 let – sleva pro nákup jízdenky po předložení obč. průkazu. Rok narození 1955 a starší
Důchodci nad 70 let po předložení občanského průkazu – celodenní /1,-Kč. Rok narození 1950 a starší
Po předložení průkazu ZTP – celodenní skipass za cenu 1,- Kč – doprovod dle platného ceníku

Provozovatel :
ARC-H Hradec Králové s.r.o. , Bieblova 887, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 63217473 DIČ : CZ63217473
Zodpovědná osoba : ing-Ladislav Zísler
Bližší informace o sněhových podmínkách :
www.skinadrazi.cz , www.holidayinfo.cz - ŠUMAVA - ŽELEZNÁ RUDA – NÁDRAŽÍ - BELVEDER
e-mail: info@skinadrazi.cz
tel.: + 420 376 387 288

