
Poniedziałek - Piątek  Poniedziałek - Piątek   Sobota, niedziela

60 minut do godz. 15.00 60 minut po godz. 15.00 

Ulgowy 6 zł, kolejna minuta -10 gr 8 zł, kolejna minuta -10gr 9 zł, kolejna minuta -14gr 

Normalny 8 zł, kolejna minuta -12gr 10 zł, kolejna minuta -15gr 11 zł, kolejna minuta -16gr

Rodzinny (3 osoby) 6 zł, kolejna minuta -10gr 7 zł, kolejna minuta  -10gr 7 zł, kolejna minuta  -10gr 

KDR /za okazaniem/ 6 zł, kolejna minuta -10gr 6 zł, kolejna minuta -10gr 6 zł, kolejna minuta -10gr

Dwugodzinny 15 zł, kolejna minuta -11gr 17 zł, kolejna minuta -13gr 18 zł, kolejna minuta -15gr

Grupowy szkolny

Instruktor 

Nauka Indywidualna 1 osoba - cena  60 zł

45 minut 2 osoby - cena  80 zł

nauki pływania 3 osoby - cena  100 zł

Bilety 

30 minut - 9 zł, kolejna minuta 20gr /1 sauna minimum 2 osoby/  

60 minut - 12 zł, kolejna minuta 20gr /1 sauna minimum 2 osoby/ 

Basen sauna

Basen sauna 2h

Bilety 

Sauna jedna sauna 30 minut  - 40 zł, kolejna minuta 1 zł min. 2 osoby

Sauna 2 dwie sauny 30 minut  - 64 zł, kolejna minuta 1,5 zł min. 2 osoby

Basen-sauna jedna sauna 60 minut /2 osoby/  - 30 zł każda, 

kolejna minuta 60gr każda osoba/3 osoby/  - 20 zł każda ,

/4 osoby i więcej/ - 15 zł każda  

Uwaga! w przypadku rezerwacji sauna niedostępna dla klientów indywidualnych,

w pozostałe dni brak możliwości rezerwacji.  /w jednej saunie minimum 2 osoby/

Rezerwacja minimum 7 dni wcześniej

Karnety 
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"Kulkowo"

Jednorazowe Jedna osoba - cena  6 zł

Wynajem Sali  Jedna godzina - cena  70 zł

Cennik                                                                              
Obowiązuje od 01 lutego 2021

cena - 160 zł, wartość 200 zł, ważny 3 miesiące

cena - 110 zł, wartość  140 zł, ważny 2 miesiące

 cena - 80 zł, wartość 90 zł, ważny 1,5 miesiąca

cena - 60 zł, wartość 65 zł, ważny 1 miesiąc

rabat %, kaucja 20zł

Możliwość rezerwacji poniedziałek, środa, niedziela 

Bilety 

Sauna

6 zł, kolejna minuta - 10gr /minimum 10, max.15 osób, opiekun gratis/

45 minut nauki pływania /max. 15 osób w grupie/  - 60 zł 

Wtorek, czwartek, piątek, sobota, od godz. 17:00  

60 minut -16 zł, kolejna minuta - 20gr

120 minut -20 zł, kolejna minuta - 20gr


