
CENNIK AQUAPARK 
 

2022 
 
Godziny otwarcia/ Opening hours: 
 
Niedziela-czwartek/ Sunday-Thursday: 10.00-20.00 
Piątek-sobota/ Friday Saturday:  10.00-21.00 
Wstęp dzieci do lat 3 – bez opłat/ Admission for children up to 3 years old - free of charge 
 
Bilety ulgowe/ Discount tickets 

• dzieci/ młodzież poniżej 12 lat (na podstawie legitymacji szkolnej) 

 children / adolescents under 12 years of age (on the basis of a school ID) 
 

• osoby powyżej 60 roku życia, osoby niepełnosprawne 

 people over 60, people with disabilities 
 
Opiekunowi towarzyszącemu osobie niepełnosprawnej przysługuje bilet ulgowy. 
A guardian accompanying a disabled person is entitled to a reduced ticket. 
Bilety grupowe/ group tickets 

• Grupę stanowi nie mniej niż 25 osób/ The group consists of no less than 25 people 

• Opiekunowi grup szkolnych 1/10 osób- wstęp wolny/ The guardian of school groups 1/10 people - free admission 

• Cena biletu grupowego jest niezależna od wieku/ The price of a group ticket is independent of age 
Karnet siłownia: 

• Indywidualny normalny 1 godzina, 10 wejść→ 100 zł  
Karnet basen + siłownia/ Swimming pool + gym pass 

• Indywidualny normalny 2 godziny, 10 wejść→ 500 zł 
Individual normal 2 hours, 10 entries 

• Indywidualny normalny 2 godziny, 5 wejść→ 250 zł 
Individual normal 2 hours, 5 entries 

• Indywidualny ulgowy 2 godziny, 10 wejść→400 zł 
Individual concession 2 hours, 10 entries 

• Indywidualny ulgowy 2 godziny, 5 wejść→ 200 zł 
Individual concession 2 hours, 5 entries 

*ważność karnetu 30 dni od daty zakupu/ validity of the subscription 30 days from the date of purchase 
 
W naszych kasach honorujemy karty płatnicze/ At our cash desks we accept payment cards: 
VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, MasterCard Electron, Maestro.  
 
Cennik ważny od 13/06/2022 
 

 WSTĘP PONIEDZIAŁEK-NIEDZIELA/ ŚWIĘTA  
    

 Goście hotelowi/ Hotel guests w cenie pobytu  

 

Bilet indywidualny ulgowy 2 godziny 
Discounted individual ticket 2 hours 50 zł  

 

Bilet indywidualny normalny 2 godziny 
Normal individual ticket 2 hours 60 zł  

 
Bilet grupowy 2 godziny 
Group tickets 2 hours 45 zł   

 

Opłata za przedłużenie czasu 
The fee for extension of time 1,50 zł/ minuta  

 

CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT 

UWAGA: Bilet upoważnia do nieograniczonego dostępu do wszystkich atrakcji. Sauny dostępne są wyłącznie dla osób pełnoletnich. 

Obiekt zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia dostępu do poszczególnych atrakcji. Zniżki nie sumują się. 

PRICES INCLUDE VAT 

NOTE: The ticket entitles you to unlimited access to all attractions. Saunas are available only to adults. The facility reserves the right to temporarily 

disable access to individual attractions. Discounts do not add up             
INTERFERIE Aquapark Sport Hotel MALACHIT w Świeradów Zdrój 

www.interferie.pl 


