Atrakce s využitím
bodové karty
Počet
bodů

Bobová dráha

1 jízda = 1 osoba / vozík pro 1 až 2 osoby
děti do 6 let zdarma / vstup do 8 let pouze s doprovodem

Cena

Počet
bodů

Cena

3

40 Kč

15

225 Kč

4

65 Kč

20

280 Kč

5

80 Kč

30

360 Kč

8

130 Kč

45

495 Kč

10

160 Kč

75

750 Kč

Golf

65 Kč / odečet 4 bodů

Tubing

65 Kč / odečet 4 body

1 jízda = 1 osoba / člun pro 1 až 2 osoby
děti do 6 let zdarma / vstup do 8 let pouze s doprovodem

Trampolíny

65 Kč / odečet 4 body

vstup na 10 minut

Lukostřelba

65 Kč / odečet 4 body

Rodeo býk

vč. vleku – časové jízdné
Věk

Dospělí
(15–99 let)

Děti 7–14 let,
Studenti 15–26 let
Senioři 65+ let

2 hodiny

250 Kč

100 Kč

4 hodiny

350 Kč

200 Kč

celodenní

400 Kč

250 Kč

V ceně celodenního BIKEPARKU
je vstup na Pumptrack
Pumptrack
celodenní

100 Kč

50 Kč

Aktivita

Cena

65 Kč / odečet 4 body

1 minuta jízdy, max. 3 pokusy

Bungee trampolína

65 Kč / odečet 4 body

vstup na 5 minut

Vlek BIKEPARK

40 Kč / odečet 3 bodů

1 jízda

GOLF
Aktivita

Cena

Poznámka

Driving range

65 Kč

1 žeton / 45 míčků

Půjčení golfové
hole

50 Kč

vratná záloha 300 Kč

Putting & chipping green

při poškození hole se záloha nevrací

zdarma

Poznámka

100 Kč

děti do 12 let, minimální výška 100 cm,
max. hmotnost 70 kg

Vysoký lanový park

120 Kč

osoby starší 10 let, min. výška 140 cm,
max. hmotnost 100 kg

Dětské lanové hřiště
JUPÍK

70 Kč
celodenní

děti do 12 let, maximální výška 140 cm,
max. hmotnost 50 kg

Dětský lanový park

45 míčků, tuto atrakci lze využít i bez bodové karty

10 šípů

BIKEPARK

Lanové centrum

80 Kč / odečet 5 bodů

• Děti do 6 let zdarma při použití Heipark karty (bobová dráha, tubing, BIKEPARK).
• Při nákupu dětských, studentských a seniorských tarifů je nutno prokázat věk a oprávnění.
• Nelze kombinovat časové a bodové jízdné na jedné kartě.
• Karta s časovým jízdným je nepřenosná a aktivuje se prvním průchodem turniketem.
• Platnost bodové karty je 1 rok od nabití.
Doplňující informace:
•V
 ratná záloha na kartu je 100 Kč.
•P
 ři poškození karty během užívání je záloha
nevratná.
•B
 odovou kartu lze využít na vleky, bobovou
dráhu, tubing a letní atrakce areálu.

•D
 ítě do 8 let na bobové dráze a tubingu jen
s doprovodem.
• Při porušení pravidel má obsluha právo
jízdné odebrat bez náhrady.
• Za zakoupené jízdné peníze nevracíme.

Přijímáme platební karty VISA, Master Card a EuroCard,
SODEXO poukázky a platební karty – Flexi Pass, Relax
Pass, Fokus Pass, Dárkový Pass a Bonus Pass, UP poukázky
a platební karty – Unišek+, Unišek+FKSP, Cadhoc.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platnost ceníku od 1.4.2022.

Skupinové pronájmy všech
atrakcí objednávejte předem
telefonicky na 597 070 400,
nebo písemně
na info@heipark.cz.

