
každých začatých 15 

minút nad rámec 2-

hodinového vstupu
Vstup detí

-

2,5€ / osoba*

2,5€ / osoba* (25 % 

zľava)

2,5€ / osoba*

*osoba = 0-99 rokov

** •  Pri bezplatnom využívaní bazéna prosíme priniesť si so sebou vlastné uteráky 

• Pri vstupe s deťmi sa, prosím, riaďte platným prevádzkovým poriadkom. Pobyt detí v týchto priestoroch po 19:00 nie je povolený.

• Platinovú kartu a zľavy s ňou súvisiace môže využívať iba jej majiteľ a ním určené osoby. Prosíme, neposkytujte kartu iným osobám, ktoré 

nemajú nárok na čerpanie zliav a benefitov vyplývajúcich z našej vzájomnej dohody

Do bazéna je možný vstup iba 

pod dohľadom plavčíckej 

služby. Službu súkromného 

wellness (bazén a Hot zóna) je 

potrebné si vopred objednať.                                                       

Cena: vstupné podľa platného 

cenníka + 100€/hod. - 

neobmedzený počet osôb 

(25% zľava s Residence Club 

Card Platinum)

Ubytovaní hostia hotel Lesná

Ubytovaní hostia hotel Forton

Externí hostia a všetci, ktorí 

nevlastnia residence club card 

2 hodiny - v čase otváracích 

hodín
Vstup mimo otváracích hodín

Osoba s residence club card 

PLATINUM

20€ / osoba*

20€ / osoba* (25 % zľava)

bazén grátis **       alebo                

20€ / osoba* (25 % zľava)

Cenník   vstupov

• DETI DO 16 ROKOV BEZ 

SPRIEVODU DOSPELEJ 

ZODPOVEDNEJ OSOBY MAJÚ VSTUP 

DO PRIESTOROV WELLNESS 

CENTRA PRÍSNE ZAKÁZANÝ.                                                                            

• Deti do 15 rokov nemajú povolený 

vstup do Hot zóny                                                                                                                                 

• do bazéna majú povolený vstup do 

18:00 hod.  Predĺžený vstup detí do 

15r. do bazéna (do 19:00): 

100€/dieťa (100% zľava s 

Residence Club Card Platinum). 

Vstup musí začať pred 18:00. 

Neskorší pobyt detí v priestoroch 

wellness centra nie je povolený.
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1x denne neobmedzený 

vstup

** •  S Residence Club Card Platinum máte nárok na bezplatné využitie bazéna (2hod./deň). Každých začatých 15 minút nad rámec 2-

hodinového vstupu je spoplatnených podľa cenníka

** • Pokiaľ máte záujem o vstup do celého wellness centra, riaďte sa prosím cenníkom vstupov. Hodnota vstupu do bazéna sa z ceny 

neodpočítava.

Informácie pre 

majiteľov RCC:


