délka vstupu / entry time

1 dítě /1 child

2 děti / 2 children

3 děti / 3 children

+ 1-2 dosp. / 1-2 adults

+ 1-2 dosp. / 1-2 adults

+ 1-2 dosp. / 1-2 adults

celodenní / all day

Kč 290,-

Kč 540,-

Kč 720,-

od 13,00 / from 13,00

Kč 240,-

Kč 440,-

Kč 570,-

poslední hodina / last hour

Kč 150,-

Kč 260,-

Kč 330,-
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BASIC FAMILY ENTRANCE

Ceni

2017

ZÁKLADNÍ RODINNÉ VSTUPNÉ

Základní rodinné vstupné zahrnuje vstup do letního a dětského lanového parku a zahrnuje tyto atrakce:
letní tubingovou dráhu, kolotoč Rotondo, obří pískoviště, GPS hry, vzduchovou trampolínu, proﬁ trampolíny,
vodní svět, archeo naleziště, dětský lanový park, bazén s lodičkami, chodník pro bosé nohy, dětskou džungli,
dětskou horolezeckou stěnu, skákací hrad, trampolínu, minigolf, šlapací auta, využití lehátek a relaxačních
vaků, dřevěná zvířátka a houby, dobrodružný deník /žádejte v pokladně/, mini zoo, indiánská vesnička
s tee-pee, šmoulí domečky.
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ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ (červen a září po-čt, říjen)

DISCOUNTED ADMISSION (June&September MON-THU, October)
délka vstupu / entry time

1 dítě /1 child

2 děti / 2 children

3 děti / 3 children

+ 1-2 dosp. / 1-2 adults

+ 1-2 dosp. / 1-2 adults

+ 1-2 dosp. / 1-2 adults

celodenní / all day

Kč 240,-

Kč 440,-

Kč 570,-

od 13,00 / from 13,00

Kč 190,-

Kč 340,-

Kč 420,-

poslední hodina / last hour

Kč 150,-

Kč 260,-

Kč 330,-

OPAKOVANÉ RODINNÉ VSTUPNÉ
FAMILY RE-ENTRANCE

cena za dítě / price per person

počet vstupů / number of entries

+ 1-2 dospělí / 1-2 adults

Kč 990,-

5 celodenních vstupů / 5 all day entries

SUPER FAMILY ENTRANCE 2X2

2 děti / 2 children

3 děti / 3 children

+ 1-2 dosp. / 1-2 adults

+ 1-2 dosp. / 1-2 adults

Kč 850,-

Kč 990,-

SUPER VSTUPNÉ 2X2 je NEPŘENOSNÉ a musí být čerpáno ve dvou po sobě jdoucích dnech. Platnost - letní sezóna 2017.

Kč 100,- / 10 min.

ANIMAČNÍ PROGRAMY

ANIMATION (ONLY IN CZECH LANGUAGE)
délka programu

cena za osobu

1 hod. (se vstupným do parku)

Kč 50,-

1 hod. (bez vstupného do parku)

Kč 140,-

Zábava a hry s instruktorem pro děti od 3 do 11 let. Animační programy probíhají 2x denně.

cena za koloběžku / kolo

1 hod.

Kč 90,-

každá další hodina

Kč 50,-

Cena za lanovou dráhu: 50,- / 70,- (dítě / dospělý).
Půjčení koloběžky na sjezd je na 1 hodinu. Za každou další započatou hodinu
je účtován poplatek 50,- Kč.

OSLAVY NAROZENIN

DALŠÍ ATRAKCE

BIRTHAY PARTY (IN CZECH LANGUAGE)

ANOTHER ATTRACTION
název aktrakce / type of attraction

cena za osobu / price per person
Kč 70,- / 5 min.

délka sjezdu

neomezené DVOUDENNÍ vstupné do DVOU parků v Bílé a do parku Razulák ve VK

Kč 450,-

název aktrakce / type of attraction
bungee trampolína/ bungee trampoline

FAMILY SCOOTER DOWNHILL

SUPER RODINNÉ VSTUPNÉ 2X2
1 dítě / 1 child

TRAMPOLINE CENTER

SJEZD NA KOLOBĚŽKÁCH

Permanentka je nepřenosná a nelze ji použít pro HROMADNÉ AKCE.
Platnost do konce letní sezóny 2017.

1-2 dosp. / 1-2 adults

TRAMPOLÍNOVÉ CENTRUM

cena za osobu / price per person

aquazorbing ( 5 min.)

Kč 50,-

aquazorbing (3 x 5 min.)

Kč 120,-

rodinnné šlapací auto BERGTOYS

Kč 190,- / hod. (350,- /2 hod.)

bomba narozky s programem

Kč 2 900,-

Cena zahrnuje: 1/2 denní vstup do parku pro 11 dětí, vyzdobený prostor, program.
Možnost přiobjednání dortu a občerstvení.

PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK & HORSKÝCH KOL

SCOOTER & MOUNTAIN BIKE RENTAL
1/2 den /day
vybavení / equipment

1 den / day

další den

koloběžka, bezpečnostní helma

Kč 190,-

Kč 250,-

Kč 210,-

horské kolo, bezpečnostní helma

Kč 190,-

Kč 250,-

Kč 210,-

Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní řád! V případě
poškození či ztráty vybavení nebo vypůjčeného materiálu, je
provozovatel oprávněn vyžadovat náhradu škody, viz . Ceník
poškození a ztrát.

rezervace
+420
725
222
111
info@sunoutdoor.cz / www.sunoutdoor.cz

