Agencja Rozwoju Nysy

https://www.arn.nysa.pl/jezioro_nyskie/cennik_uslug/printpdf

Cennik usług
Cennik usług na terenie Ośrodka "AKWA Marina" w Skorochowie

Opłaty pobytowe dla osób przebywających w domkach rekreacyjnych
bilet normalny - 3,50 zł/osoba/doba
bilet ulgowy - 2,00 zł/osoba/doba
wjazd samochodem - 10,00 zł

Pozostałe usługi
zajęcie 1 m2 terenu na cele handlowe - 75,00 zł za dobę
wynajem wiaty grillowej - 45,00 zł za 2 godziny, 30,00 zł za kolejne 2 godziny
podłączenie energii elektrycznej pod wiatę grillową - 15,00 zł
wynajęcie bojki dla urządzeń pływających - 15,00 zł (za dobę), 250,00 zł
(abonament miesięczny), 400,00 zł (abonement roczny)
Powyższe ceny i opłaty zawierają podatek VAT i są kwotami brutto.

Wstęp na teren Ośrodka

Wejście w godzinach 7:00 - 18:00

bilet normalny - 4,00 zł
bilet ulgowy - 3,00 zł
bilet rodzinny (od 4 osób) - 5,00 zł

Wejście w godzinach 18:00 - 22:00
bilet normalny - 2,00 zł
bilet ulgowy - 1,00 zł
bilet rodzinny (od 4 osób) - 2,50 zł

Karnet miesięczny
bilet normalny - 45,00 zł
bilet ulgowy - 25,00 zł
winieta w formie opaski (przejazd treningowy) sezon 2020 - 20,00 zł/sezon

Wjazd pojazdów specjalnych
wjazd jednorazowy pojazdu z windsurﬁngiem, pontonem, łodzią, motorówką,
skuterem wodnym i innymi urządzeniami pływającymi - 30,00 zł
wjazd pojazdu z windsurﬁngiem, pontonem, łodzią, motorówką, skuterem wodnym
i innymi urządzeniami pływającymi - 150,00 zł (abonament miesięczny)
wjazd pojazdu z windsurﬁngiem, pontonem, łodzią, motorówką, skuterem wodnym i
innymi urządzeniami pływającymi - 450,00 zł (abonament roczny)

Powyższe ceny i opłaty zawierają podatek VAT i są kwotami brutto.
Pole namiotowe i caravaningowe

Zapraszamy do skorzystania z naszej wrześniowej promocji oferującej
-30%.

Pobyt osób
bilet normalny - 30,00 zł/osoba/doba
bilet ulgowy - 16,00 zł/osoba/doba
dzieci do lat 4 bez pobierania opłaty

Pozostałe
rozłożenie namiotu - 20,00 zł/doba
wjazd samochodem - 20,00 zł/doba
wjazd motocyklem - 12,00 zł/doba
wjazd przyczepą kempingową - 40,00 zł/doba
wjazd camperem - 50,00 zł/doba
przyłączenie do energii elektrycznej - 30,00 zł
opłata za zwierzę - 5,00 zł/doba
Powyższe ceny i opłaty zawierają podatek VAT i są kwotami brutto.
Bilet ulgowy

dzieci od lat 4 – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka
młodzież szkolna i studenci – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
emeryci i renciści – na podstawie legitymacji
inwalidzi i osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz ich opiekunowie –
na podstawie dokumentu potwierdzającego inwalidztwo lub stopień niepełnosprawności
wstęp bezpłatny przysługuje dzieciom do lat 4 – na podstawie dokumentu
stwierdzającego wiek dziecka

