
Cenník AQUA – VITAL PARK               

Platnosť cenníka je od 01.05.2019 do 31.10.2019 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ku všetkým vstupom bude automatický pripočítaný čas 20 minút určený na prezlečenie 

a opustenie areálu. Možnosť využiť aj delené šatne v budove Balneocentra. 

 Permanentku nie je možné zakúpiť pre osobu mladšiu ako 14 rokov 

*Dôchodcovia nad 60 r., držitelia plakiet za darcovstvo krvi, ZŤP a ZŤP-S. Dôchodcovia sa preukazujú občianskym 

preukazom, darcovia krvi občianskym preukazom aj kartičkou darcovstva, ZŤP a ZŤP-S  platným preukazom 

s fotografiou. Deti do 14 rokov sa preukazujú preukazom poistenca. Deti do 3 rokov majú vstup do vonkajších bazénov 

a do vitálneho sveta  zadarmo. V minerálnom bazéne neodporúčame pobyt deťom. Kúpanie detí len na vlastnú 

zodpovednosť. Ubytovaní hostia majú 30 % zľavu na všetky druhy vstupov s ubytovacím preukazom a OP. ** Deti  

do 14 rokov majú povolený vstup do vitálneho sveta denne od 12.00 do 16.00 a vstup do vnútorného bazéna len v sobotu, 

nedeľu a sviatky. Vstup detí do 14 rokov ubytovaných v kúpeľoch do vnútorného bazéna podľa otváracích hodín. LRC 

zľava sa preukazuje spolu s LRC kartou a OP. Zľava „Dvaja za cenu jedného“ s LRC sa poskytne len vtedy, keď obidve 

osoby vlastnia LRC. Za stratu čipových hodiniek sa platí poplatok 35,00 €. Limit čerpania na čipové hodiny v Snack bare 

je 35,00 € . Nárok na lehátka nie je zahrnutý v cene. Zmena počasia nie je dôvodom na vrátenie vstupného. Zakúpením 

vstupu návštevník zároveň akceptuje návštevný poriadok AQUA-VITAL Parku. Zmena otváracích hodín vyhradená.  

Spoločnosť si vyhradzujú právo úpravy cien. KÚPELE LÚČKY a.s.  www.kupele-lucky.sk, tel. +421 44 4375 566 

Vstupné Dospelí  Deti 3 – 14 rokov, 

Dôchodcovia, ZŤP* 
Vonkajšie bazény                                                   2 hodiny 14,00 8,50 

Doplatok za každú začatú 1/2 hod.  vonkajšie bazény 2,50 2,50 

Vnútorný bazén                                                     1 hodina 8,00 6,50** 

Doplatok za každú začatú 1/2  hod.  vnútorný bazén 2,50 2,50 

Vitálny svet (sauny)                                               2 hodiny 11,00 11,00** 

Doplatok za každú začatú 1/2 hod. vo vitálnom svete 2,50 2,50 
  

 
 

Permanentky Dospelí Deti 3 – 14 rokov, 

Dôchodcovia, ZŤP* 
Permanentka vonkajšie bazény - 10 vstupov      2 hodiny 119,00 72,00 

Permanentka vnútorný bazén - 10 vstupov         1 hodina 68,00 55,00 

Permanentka vitálny svet - 10 vstupov                2 hodiny 94,00 94,00** 
   

Balíčky Dospelí Deti 3 – 14 rokov, 

Dôchodcovia, ZŤP* 
Vonkajšie bazény + vitálny svet                         3,5 hodiny 29,00 23,00** 

Vnútorný bazén  +  vitálny svet                          3,5 hodiny 23,00 21,00** 

Vonkajšie bazény + vnútorný bazén + vitálny svet 4 hod. 35,00 28,00** 

Vonkajšie bazény + vnútorný bazén                    2 hodiny 19,00 12,00** 

Vonkajšie bazény -  2 dosp + max. 3 deti             2 hodiny  39,00 - 

http://www.kupele-lucky.sk/aqua-vital-wellness/aqua-vital-park/
http://www.kupele-lucky.sk/aqua-vital-wellness/aqua-vital-park/
http://www.kupele-lucky.sk/

