ALCSÚTDOBOZI KALANDPARK

JEGYÁRAK
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2. PÁLYA

3. PÁLYA
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FELNŐTT
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-

DIÁK/ NYUGDÍJAS

2.790 Ft
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-
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INGYENES

990 Ft

-

-

INGYENES

INGYENES

INGYENES

500 Ft/10 perc

500 Ft/10 perc

500 Ft/10 perc

TÍPUS

3 ÉV ALATTI GYERMEK
KIEGÉSZÍTŐ JEGY
SZÜLINAPOS
TRAMBULIN
CSALÁDI csomag:

2+2 fő (2 fő felnőtt + 2 fő gyermek 14 év alatti); 1+3 (1 fő felnőtt + 3 fő gyermek
14 év alatti): 10.990 Ft, ajándék 32 cm-es pizzával

BARÁTI csomag: maximum 10 fő: 29.990 Ft, ajándék 3 db 32 cm-es pizzával
CSOPORTOS kedvezményeink: 10 fő felett 5%, 20 fő felett 10%, 40 fő felett 20% kedvezmény
CSAPATÉPÍTŐ pálya: minimum 20 fő esetén használható, egyedi ajánlatkérés alapján
SZÜLINAPOS kedvezmény: a születésnapját ünneplő személy ingyenesen használhatja pályáinkat
születésnapjának hetében (igazolvány felmutatása szükséges)

Az árak forintban értendők és tartalmazzák a 27%-os áfát.

TICKET

A jegy megvásárlása 30 perc előkészületet és 120 perc pályahasználatot biztosít.
Továbbá a jegyek tartalmazzák a felszerelések használati díját, a szakszerű
öltöztetést, az oktatást, szükség esetén animátori segítséget és mentést.

Nyugdíjas kedvezmény: 65. életévét betöltött személy és/vagy egyéb igazolást felmutató személy számára
Diákkedvezmény: érvényes nappali diákigazolvánnyal rendelkező személy számára. A 16 év alatti, diákigazolvánnyal
nem rendelkező gyermekek számára a diákkedvezmények igénybevétele lehetséges
Kiegészítő jegy: akkor kérhető, ha 150 cm-nél magasabb a kalandor, viszont csak a 2. pályára váltott jegyet, de
szeretne menni az 1-es pályára is
Trambulin jegy: vásárlása 10 perc használatra jogosít fel. A trambulinokon egyszerre csak egy személy ugrálhat.
Kísérő: aki nem használja, de a pályák területén tartózkodik

A tájékoztatás nem teljes körű, további információért érdeklődjön a kalandpark
területén található információs pultnál.
A kalandpark területére alkoholt bevinni tilos, a pályákat igénybe venni sem lehet alkoholos befolyásoltság és egyéb szerek hatása alatt!
Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet! A kedvezmények egymással nem vonhatóak össze!

Rossz idő esetén a kalandpark zárva tart.
alcsutikalandpark
info@alcsutikalandpark.hu
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