CENÍK NA SEZÓNU 2013/2014
HLAVNÍ SEZÓNA

DRUH SKIPASU
jednorázový
bodový (100 bodů = 10 jízd)
celodenní 08:30 - 16:00
dopolední 08:30 - 12:00
odpolední 12:00 - 16:00
1-hodinový denní
2-hodinový denní
3-hodinový denní
4-hodinový denní
celovečerní 17:00 - 21:00
1-hodinový večerní
2-hodinový večerní
3-hodinový večerní
2-denní
3-denní
4-denní
5-denní

2.1.2014 - 2.3.2014
dospělí
děti

30,280,380,250,270,160,220,260,300,310,180,240,280,620,830,1 050,1 200,-

20,210,270,190,200,120,160,190,220,230,140,170,210,430,590,750,850,-

VEDLEJŠÍ SEZÓNA
do 23.12.2013,
od 3.3.2014
dospělí
děti

25,220,290,200,210,130,170,200,230,240,150,190,220,470,640,800,910,-

15,160,200,150,160,100,130,150,170,180,120,140,160,330,450,600,640,-

VÁNOČNÍ SVÁTKY
24.12.2013 - 1.1.2014
dospělí
děti

35,320,420,280,300,180,250,290,330,340,200,270,310,690,920,1 150,1 320,-

Odpočet bodů na lyžařských vlecích č. 1, 2, 3….. 10 bodů / jízda, č. 4….. 5 bodů / jízda.
Celosezónní skipas
Nepřenosný denní s fotkou
Nepřenosný denní + večerní s fotkou
Nepřenosný večerní s fotkou
Přenosný s předností v jízdě

SKIPAS
2 hodiny
4 hodiny
1 denní
4 denní
5 denní
6 denní

Dospělý Dětský
5 500,- 3 900,7 500,- 5 200,5 200,- 3 700,14 000,- 9 400,-

LYŽAŘSKÉ KURZY
Základní škola
Střední škola
80,- / os
90,- / os
120,- / os
130,- / os
150,- / os
170,- / os
550,- / os
600,- / os
650,- / os
700,- / os
750,- / os
800,- / os

Pro lyžařské kurzy platí doložit vždy jmenný seznam potvrzený zástupcem školy.
Ceny pro lyžařské kurzy se během zimní sezóny nemění podle změny sezony (hlavní,
vedlejší, svátek). Ceny platí i pro učitele, instruktory lyžařského kurzu.

25,240,300,210,230,140,180,210,230,240,160,200,230,480,650,800,930,-

Specifikace slev:
Děti do 6 let v doprovodu rodiče lyžují ZDARMA.
Dětský skipas – platí pro děti ve věku od 6 do 15 let, rok narození 1998.
Senior skipas – platí pro osoby starší 60 let. Senioři mají nárok na dětský skipas.
Rodinný skipas – Rodiče + děti = 50 % sleva na dítě (2 dospělí + max. 3 děti)
Skupinová sleva – 20 % sleva pro organizované skupiny, min. 15 osob. Pro čerpání
skupinové slevy je nutno doložit jmenný seznam.
Studentská sleva – 10 % sleva po předložení průkazu o studiu s fotografií.
Pro uplatnění slev je nutné prokázat se platným průkazem totožnosti, u dětí průkazem
pojišťovny (pokud jejich totožnost neprokážou rodiče občanským průkazem nebo pasem).
Sezónní skipas s fotografií je nepřenosný. Při zjištění zneužití kontrolou obsluhy bude tento
skipas odebrán bez náhrady!

Zakoupením skipasu souhlasíte s provozním řádem ski areálu.
Porušení provozních zásad bude trestáno vyloučením z přepravy.
Provozovatel:
SKI Beskydy, s.r.o., 739 98 Mosty u Jablunkova 1111
IČ: 26810719, DIČ: CZ26810719
Tel.: +420 558 339 750, +420 558 367 022
info@skimosty.cz, www.skimosty.cz

