
Cennik wieloobiektowy stref basenowo – saunowych 
Rekreacja i zdrowie 

Solankowa Strefa basenowo – saunowa - Solanki 

Rodzaj usługi 
Poniedziałek – piątek 

(bez świąt) 
Sobota, niedziela  

i święta 

Bilety – baseny i sauna 
Bilety jednorazowe – indywidualne – 1 godzinne 

Bilety normalne 22 zł 22 zł 

Bilety ulgowe 20 zł 20 zł 

Bilety jednorazowe – indywidualne – 2 godzinne 
Bilety normalne 28 zł 30 zł 

Bilety ulgowe 24 zł 26 zł 

Bilety jednorazowe – indywidualne – bez limitu czasu 
Bilety normalne 49 zł 59 zł 

Bilety ulgowe 44 zł 49 zł 

Bilet rodzinny (1 dziecko i dwoje opiekunów lub 1 opiekun i dwoje dzieci) - 2 godzinny 
Bilet rodzinny 69 zł 79 zł 

Dopłata za każde kolejne dziecko 17 zł 20 zł 

Bilety – zajęcia rehabilitacyjne na basenie 
Bilet – pojedyncze zajęcia 17zł 

Bilety – zajęcia Aquafitness 
Bilet – pojedyncze zajęcia 22 zł 

Bilety – zniżki specjalne tylko w poniedziałki i czwartki – Karta Dużej Rodziny – 2 godzinne 
Bilety normalny  20 zł - 

Bilety ulgowy  16 zł - 

Bilety – zniżki specjalne tylko w poniedziałki i czwartki – Karta Seniora – 2 godzinne 
Bilety ulgowy  20 zł - 

Karnety – baseny i sauna  
Karnety indywidualne – 10 wejść – 1 godzinnych 

Karnet 1 godzinny 159 zł 

Karnety indywidualne – 10 wejść – 2 godzinnych 
Karnet 2 godzinny 219 zł 

Karnety – zajęcia rehabilitacyjne na basenie 
Karnet – 10 wejść 129 zł 

Karnety – zajęcia Aquafitness 
Karnet – 5 wejść 99 zł 

Karnet – 10 wejść 189 zł 

Karnety – baseny i sauna oraz fitness 
KARNET ACTIVE OPEN AQUA 

(miesięczny karnet z nielimitowanym dostępem do siłowni i nielimitowanym wstępem na basen) 

Karnet z umową 239 zł 

Karnet bez umowy 269 zł 

Karnety z umową członkowską dla seniorów, uczniów i studentów do 26 roku życia -20% taniej! 

KARNET ACTIVE OPEN AQUA PLUS  
(m-czny karnet z nielimitowanym dostępem do siłowni,  nielimitowanym wstępem na basen oraz na zajęcia grup. fitness) 

Karnet z umową 269 zł 

Karnet bez umowy 289 zł 

Karnety z umową członkowską dla seniorów, uczniów i studentów do 26 roku życia -20% taniej! 

Bilety – piramida z tężnią solankową 
Bilety jednorazowe – indywidualne  

Bilety normalne 10 zł 

Bilety ulgowe 8 zł  

Bilety – zniżki specjalne tylko w poniedziałki i czwartki – Karta Dużej Rodziny, Karta Seniora 
Bilety normalne 8 zł 

Bilety ulgowe 7 zł  



Rekreacja i kondycja  
Nadwiślańska strefa basenowo – saunowa 

Basen Nadwiślański 
 

Bilety 
Bilety jednorazowe - indywidualne 

Bilety normalne 16 zł 

Bilety ulgowe 12 zł 

Bilety jednorazowe – grupowe (minimum 10 osób) 
Bilety grupowe za 1 osobę (minimum 10 osób) 10 zł 

Bilety – tanie pływanie w godzinach 7-7:45 oraz 21:00-21:45 
Bilety normalny – tanie pływanie 14 zł 

Bilety ulgowy – tanie pływanie 10 zł 

Bilety – zniżki specjalne – Karta Dużej Rodziny, Karta Seniora 
Bilety normalny – KDR i KS 14 zł 

Bilety ulgowy – KDR i KS 10 zł 

Karnety 

Karnety indywidualne – 4 wejścia 
Karnet normalny 56 zł 

Karnet ulgowy 40 zł 

Karnety grupowe (minimum 10 osób) – 4 wejścia 
Karnet grupowy (minimum 10 osób) 32 zł 

Karnety – tanie pływanie w godzinach 7-7:45 oraz 21:00-21:45 – 4 wejścia 
Karnet normalny – tanie pływanie 44 zł 

Karnet ulgowy – tanie pływanie 32 zł 

Karnety– zniżki specjalne – karta dużej rodziny, karta seniora – 4 wejścia 
Karnet normalny – KDR i KS 44 zł 

Karnet ulgowy – KDR i KS 32 zł 

Wynajem basenu lub toru 

Wynajem basenu (1 godz) 280 zł 

Wynajem basenu tanie pływanie (1 godz) 220 zł 

Wynajem basenu (4x1 godz) 860 zł 

Wynajem basenu tanie pływanie (4x1 godz) 650 zł 

Wynajem toru (1 godz) 90 zł 

Wynajem toru tanie pływanie w godzinach 7-7:45 oraz 21:00-21:45 (1 
godz) 70 zł 

Instruktorzy 
Bilet instruktorski  12 zł 

Karnet instruktorski 10 (10 godzin) 108 zł 

Karnet instruktorski 20 (20 godzin) 200 zł 

 
 

Dodatkowe informacje 
Wejścia bezpłatne opiekun osoby niewidomej, dzieci do lat 4, opiekun grupy 

Bilety i karnety ulgowe 
uczniowie i studenci do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji, emeryci, renciści, 

osoby niepełnosprawne, opiekun osoby niepełnosprawnej po okazaniu ważnej legitymacji 
lub orzeczenia lekarskiego, 

Zniżki specjalne osoby po okazaniu Karty Dużej Rodziny (KRD) lub Karty Seniora (KS),   

Karnety do 5 wejść włącznie  ważny 1 miesiąc  

Karnety powyżej 5 wejść   ważny 3 miesiące  

Dopłata za dodatkową 
minutę 

0,50 zł 

Zgubienie opaski 30 zł 

Zgubienie karty 
magnetycznej 

10 zł 

 


