
CENNIK
LODOWISKO MOSiR

Bilet normalny (czasowy)                  8 zł
Bilet ulgowy      (czasowy)                  6 zł
Wypożyczenie łyżew                         6 zł

Bilet grupowy                                   4 zł/os
Wypożyczenie łyżew grupa               4 zł/os
Bilet „Rodzinny” (czasowy)            16 zł/3 os
od 3 do 5 osób, w tym min. 1 osoba dorosła             (czwarta i piąta 4 zł/os)

Jeśli chcesz zostać dłużej, nie musisz wychodzić, aby zakupić nowy bilet. Dodatkowy czas zostanie doliczony 
automatycznie, a Ty będziesz mógł za niego zapłacić przy wyjściu.

(+10% gratis, do wykorzystania 55 zł)

(+15% gratis, do wykorzystania 115 zł)

(+20% gratis, do wykorzystania 300 zł)

Karta Abonamentowa 
50 zł

100 zł
250 zł

Czy wiesz że:
Bilet (czasowy) to 60 minut przebywania na lodowisku

CENA:

Za każde dodatkowe 6 minut zapłacisz:
do biletu normalnego:    0,80 zł / 6 min
do biletu ulgowego:     0,60 zł / 6 min

OFERTA SPECJALNA:
„z basenu na Lodowisko” za każdy zakupiony bilet na basenach Neptun, 
Orka, Delfin (za okazaniem paragonu zakupu biletu na basenach)  - 50% zniżki 
przy zakupie biletu na lodowisko 
-  z karta rodzina PLUS (wejście raz dziennie):  4 zł ( za 60 minut ) + 3 zł łyżwy 
-  z karta Seniora ( wejście raz dziennie) : 4 zł ( za 60 minut ) + 3 zł łyżwy
-  z Kartą Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością ( raz dziennie) : 4 zł ( za 
60 minut ) + 3 zł łyżwy

Informacje dodatkowe:
Wejścia grupowe: od 10 osób (do godz. 1400)
Uprawnieni do nabycia biletu ulgowego: 
•	dzieci powyżej 3-go roku życia
•	uczniowie szkół wszystkich typów
•	studenci do ukończenia 26 roku życia (za 
okazaniem ważnej legitymacji)
•	osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem
•	seniorzy 60+

•	Opłata za czas pobytu jest pobierana z góry i nie 
podlega zwrotowi
•	Opłata za zagubiony bilet wynosi 50 zł
•	Aby otrzymać  50% zniżki na zakup biletu na 
lodowisko (OFERTA SPECJALNA), należy okazać 
paragon z basenu Neptun.

PROMOCJE NIE łąCzą  SIę


