
DOSPELÍ DETI/SENIORI DOSPELÍ DETI/SENIORI DOSPELÍ DETI/SENIORI DOSPELÍ DETI/SENIORI

Adults Children, seniors Adults Children, seniors Adults Children, seniors Adults Children, seniors

1 celodenný / all-day 28,00 € 21,00 € 24,00 € 19,00 € 35 € 26 € -10% -10%

2 poldenný (do 12:30 h) / half-day (till 12:30 p.m.) 22,00 € 16,50 € 19,00 € 15,50 € 28 € 21 €

3 poldenný (od 12:30 h) / half-day (from 12:30 p.m.) 21,00 € 16,00 € 18,00 € 15,00 € 26 € 20 €

4 4-hodinový / 4 hours 23,00 € 17,50 € 20,00 € 16,50 € 29 € 22 € -10% -10%

5 2-hodinový / 2 hours 19,00 € 14,50 € 16,00 € 13,50 € 24 € 18 €

6 2-dňový / 2 days 47,00 € 35,00 € 42,00 € 32,00 € 59 € 44 €

7 3-dňový / 3 days 62,00 € 46,50 € 55,00 € 42,00 € 78 € 58 €

8 7 dní v sezóne / 7 days of season

9 sezónny / full season

10 jedna jazda lanovka / 1 ride cable-car

11 5 jázd vlek / 5 rides chair-lift

12 rodinný 2+1 celodenný / family 2+1 all-day

13 rodinný 2+2 celodenný / family 2+2 all-day

ZĽAVY:

* 20 % pre držiteľov preukazov ZŤP, SPHERE a SPHERE CARD YOUNG. Zľavy platia len z celodenného, poldenného a  4-hodinového lístka.

* 25 % pre držiteľov preukazov ISIC, ITIC a EURO 26, Zľavy platia len z celodenného, poldenného a  4-hodinového lístka.

Upozornenie:

Celodenné a kratšie lístky sú platné len v deň zakúpenia.

2- a 3-dňové lístky sú platné 2, resp. 3 dni od zakúpenia.

7-dňový lístok je platný ľubovolných 7 dní v sezóne.

Všetky lístky sú neprenosné!

Ceny po zľave sa zokruhlujú na 0,50 € smerom nahor.

Minimálna cena celodenného skipasu po zľave je 9 € dospelý, 6,50 € dieťa a senior.

Vysvetlivky:

*Deti do 4 rokov, vrátane, v sprievode dospelej osoby ZDARMA - pri uplatnení nároku je návštevník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa.

*Detský skipas smie používať len dieťa s povinnou ochrannou prilbou. Ochranné lyžiarske prilby sú povinné pre všetky deti mladšie ako 15 rokov.

*Seniori od 60 rokov veku, pri zakúpení skipasu treba predložiť doklad totožnosti.

*Platbu platobnou kartou treba hlásiť obsluhe pokladne vopred. Akceptované typy kariet sú vyobrazené na pokladniach.

* Narodeninový lístok - ZADARMO - pre návštevníkov, ktorí majú v daný deň narodeniny. Lístok je neprenosný. Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz 

totožnosti.

*Deti od 5 rokov do 15 rokov, skipas môžu používať len deti, ktoré nedovŕšili 15. rok života ku dňu zakúpenia skipasu. Pri uplatnení nároku je zákazník povinný predložiť preukaz 

poistenca dieťaťa.

*Rodinný skipas si môže zakúpiť len priama rodina, t.j. rodičia s deťmi, ktoré nedovŕšili 15. rok života ku dňu zakúpenia skipasu. Pri uplatnení nároku treba predložiť preukaz 

totožnosti, deti preukaz poistenca.

75 €

85 €

Cena lístka je vrátane DPH. Cena lístka nezahŕňa zálohu za skipas 5 €. Záloha za skipas sa vracia len osobne v pokladni. Pokladňa je otvorená 

ešte 15 min. po skončení prevádzky. Následne vrátenie zálohy za skipas po prevádzke pokladne nie je možné.

Kombinovanie zliav nie je možné.

65,00 €

75,00 €

52,00 €

60,00 €

ONLINE PREDAJ

Vianoce, Silvester, Nový 

Rok/ Christmas, New Year´s 

Eve    26.12.2020 - 10.1.2021

5,50 €

5,00 €

2020/2021

 Štátne sviatky, Dni 

pracovného pokoja, sobota, 

nedeľa, víkendy                      

Pracovné dni / Working 

days   
DRUH LÍSTKA / TYPE OF TICKET

5,00 €

5,50 €

5,00 €

5,00 €

130,00 €

180,00 €

*Skupinové lístky platia pre skupiny 20 a viac osôb. Skupina má nárok na zakúpenie skupinových skipasov, ak ide o organizovanú skupinu po 

predložení menného zoznamu účastníkov (meno, priezvisko, názov organizácie a kontakt).

*Náhradu za zakúpený skipas prevádzkovateľ neposkytuje, pokiaľ bola prevádzka LDZ znemožnená zhoršením počasia, prípadne inými 

okolnosťami, ktoré nezapríčinil prevádzkovateľ LDZ. V prípade zastavenia prevádzky všetkých LDZ z dôvodu výpadku elektriny po dobu dlhšiu 

ako 2 hodiny môže návštevník požiadať o vrátenie 50 % zaplateného cestovného.

*Za zničenie a stratu skipasu prevádzkovateľ nezodpovedá.

*Prevádzkovateľ LDZ si vyhradzuje zmenu ceny prepravy 48 h vopred, netýka sa už zakúpených lístkov. 

*Každý návštevník lyžiarskeho strediska Salamandra Resort v Hodruši Hámre je povinný oboznániť sa s tarifnými podmienkami a zásadami 

správania sa na lyžiarskych vlekoch a tratiach pre zaistenie bezpečnosti ich prevádzky, ktoré sú na informačných tabuliach pri pokladni a na 

miestach nástupu na LDZ. Zakúpením skipasu na LDZ návštevník potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený a je povinný sa nimi riadiť. 

*V prípade vyzvania obsluhou LDZ je návštevník povinný preukázať sa platným skipasom. Pokiaľ obskuha LDZ zistí, že návštevník jazdí na 

neplatný skipas, alebo na neoprávnene zľavnený skipas, bude mu odobratý bez nároku na vrátenie cestovného. V prípade, že pri nastupovaní 

na LDZ nebude mať návštevník platný skipas, je povinný dodatočne zakúpiť si denný lístok a zaplatiť pokutu 66 €.


