
CENNÍK LÍSTKOV
sezóna 2022/2023

dospelí juniori do 18 r.
seniori nad 60 r. deti do 12 r.

4 � 4 �1 jazda

44 � 36 �2 dni zo 7

66 � 54 �3 dni zo 7

88 � 72 �4 dni zo 7

110 � 90 �5 dní zo 7

132 � 108 �6 dní zo 7

154 � 126 �7 d�ový

15 � 13 � 10 �Ve�erné ly�ovanie

54 �Rodinný lístok 2+1 (jednod�ový)

67 �Rodinný lístok 2+2 (jednod�ový)
Vratná elektronická karta pre ka�dý lístok 2,- �
INFORMÁCIE K CENNÍKU
Deti do 5 rokov zdarma (ak nepou�ívajú samostatne kotvu)
Pre deti do 5 rokov ak pou�ívajú  samostatne kotvu je potrebné taktie� zakúpi� lístok
Deti od 6 do 12 rokov majú nárok na detské lístky
Juniori od 13 rokov do 18 rokov
Seniori nad 60 rokov

3 �

30 �

45 �

60 �

75 �

90 �

105 �

6.1. � 15.4. 6.1. � 15.4. 6.1. � 15.4.

Z�AVY !! NEPLATIA PRE BODOVÉ LÍSTKY !!!!  
50% pre Z�P
10% pre hostí ubytovaných v SKICIERNYBALOG
10% pre skupiny nad 20 osôb  a k tomu jeden lístok bezplatne. Lístky kupuje a platí jedna osoba
Horehronie Card: platí z�ava 15% na denný lístok po jej predlo�ení. 
Pri v�etkých z�avách je nutné preukáza� sa na základe výzvy obsluhy platným  príslu�ným dokladom (ob�iansky preukaz, deti � preukaz poistenca, ubytovací preukaz, preukaz Z�P...)
Pri uplat�ovaní z�avy pre �tudentské ly�iarske kurzy po�adujeme prilo�i� zoznam �tudentov, lístky kupuje a platí jedna osoba.
Rodinná z�ava:  príbuzenský vz�ah je nutné preukáza� preukazom toto�nosti, u detí preukazom poistenca (alebo  iný doklad preukazujúci príbuzenský vz�ah a vek � die�a do 12 rokov).
K pokladni sa pri kúpe rodinného lístka musia dostavi� v�etci �lenovia rodiny.
Pri zistenom zneu�ití mô�e by� skipas odobratý. Cestovné sa nevracia pri strate a po�kodení skipasu.

vybrané dni od 17:30 do 20:00

5 � 4 �SKIALP 3 �

22 � 18 �4 hod. 15 �

18 � 14 �4 hod. 10 �región 
Čierny Balog, Brezno *

*  podmienka: preukáza� sa dokladom o trvalom bydlisku 
    v okrese Brezno alebo �ierny Balog
    (len OP alebo preukaz poistenca)

24 � 20 �Celodenný 9:00 � 16:00 17 �

34 � 28 �10 jázd 26 � 

11 � 9 �1 hod. SKI �KOLA 7 �

16 � 13 �2 hod. SKI �KOLA 11 �
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