Dopravní podnik města Olomouce
Časové jízdné

typ

měsíční

čtvrtletní

10měsíční

roční

jízdenky

obč. / zlev.

obč. / zlev.

pouze zlev.

obč. / zlev.

zóna 71

350 / 175 Kč

900 / 450 Kč

1 350 Kč

2 950 / 1 475 Kč

Časové jízdenky, s výjimkou 1denní, jsou nepřenosné, vázané na průkaz DPMO, průkaz IDSOK nebo na platný
průkaz ISIC nebo žákovský průkaz u studentů do 26 let.

Moravské divadlo
DÁRKOVÉ ŠEKY
Moravské divadlo nabízí Dárkové šeky, které lze zakoupit již nyní on-line na webu
Moravského divadla (sekce Vstupenky) a také v pokladně divadla po jejím
znovuotevření. Jedná se o poukaz, který lze uplatnit na nákup vstupenek na
představení Moravského divadla. Hodnotu Dárkového šeku můžete zvolit sami, a to
v rozmezí od 1 do 9999 korun. Dárkové šeky lze uplatnit v pokladně divadla nebo
on-line na webu Moravského divadla - při platbě jednoduše zadáte kód šeku. Doba
platnosti šeku je jeden rok od data zakoupení.

AQUAPARK Olomouc
AQUA-PASS
AQUA-PASS umožňuje vstup do vnitřního areálu aquaparku nebo sauny.

Bavte se ve víru vodních radovánek, využijte masážní a relaxační atrakce nebo si odpočiňte v sauně
ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ DO VNITŘNÍHO AREÁLU

BODY

Základní vstupné 90 min.

100

Základní vstupné 180 min.

200

Rodinné vstupné (2 dospělí a 1 – 3 děti do 15 let) 90 min.

350

Rodinné vstupné (2 dospělí a 1 – 3 děti do 15 let) 180 min.

500

Rodinné vstupné (1 dospělý a 1 – 2 děti do 15 let) 90 min.

250

Rodinné vstupné (1 dospělý a 1 – 2 děti do 15 let) 180 min.

350

Vstupné pro všechny kategorie obsahuje navíc bonus 15 min. zdarma na převlečení.
Vstupné zahrnuje v letním období zdarma vstup na venkovní areál.
WELLNESSS ZÓNA

BODY

Zvýhodněné základní vstupné 120 min.

200

Zvýhodněné základní vstupné 180 min.

250

Vstupné obsahuje navíc bonus 15 min. zdarma na převlečení a volný vstup do vnitřního areálu aquaparku.
Wellness zóna
(finsá sauna, parní lázeň s vonnou esencí, venkovní whirpool)
Podmínky použití:
AQUA-PASS je platný do 31.12.2021. Provoz aquaparku se řídí příslušným návštěvním řádem. Kupóny nelze
uplatnit samostatně bez předložení celého AQUA-PASSu. Kupóny lze využít pouze na služby popsané v AQUAPASSu. Při vyčerpání posledních bodů, lze doplatit vstupné v hotovosti v poměru 1bod = 1Kč vč. DPH.
Nevyčerpané body po době platnosti nelze dále využít a bez náhrady propadají. Služby uvedené v AQUA-PASSu
lze libovolně kombinovat.

. Dárkový poukaz na vstup do Aquaparku
VARIANTA POUKAZU

CENA POUKAZU

Poukaz na vstup na 90 min.
vstup pro jednu osobu na 90min do vnitřního areálu.

190,- Kč

Poukaz na vstup na 180 min.
vstup pro jednu osobu na 180min. do vnitřního areálu.

290,- Kč

Poukaz na rodinné vstupné 180 min
vstup max. pro dvě dospělé osoby a 1-3 děti do 15 let do vnitřního areálu.

770,- Kč

Poukaz na celodenní rodinné vstupné
vstup max. pro dvě dospělé osoby a 1-3 dětí do 15 let do vnitřního areálu.

1090,- Kč

450,- Kč

Celodenní dospělí
vstup pro jednu osobu do vnitřního areálu

Poukaz na celodenní vstup studenti, senioři, ZTP, ZTP/P+doprovod zdarma
vstup pro jednu osobu do vnitřního areálu.

420,- Kč

Poukaz na celodenní vstup děti od 7 do 15 let
vstup pro jednu osobu do vnitřního areálu.

350,- Kč

Poukaz na celodenní vstup děti od 4 do 6 let
vstup pro jednu osobu do vnitřního areálu.

250,- Kč

2. Dárkový poukaz na masáže:
VARIANTA POUKAZU

CENA POUKAZU

Relaxační masáž částečná
masáž v délce 30 minut pro 1 osobu.

500,- Kč

Relaxační masáž celková
masáž v délce 60 minut pro 1 osobu.

800,- Kč

Havajská masáž LOMI-LOMI
masáž v délce 90 minut pro 1 osobu.

1 090,- Kč

Čokoládová masáž částečná
masáž v délce 90 minut pro 1 osobu.

1 190,- Kč

Relaxační masáž
masáž v délce 90 minut pro 1 osobu.

1 050,- Kč

3. Dárkový poukaz na vstup do sauny
VARIANTA POUKAZU

CENA POUKAZU

Poukaz na vstup do sauny 120min.
Vstupenka do sauny na 120min. pro 1 dospělou osobu

310,- Kč

Poukaz na vstup do sauny 180min.
Vstupenka do sauny na 180min. pro 1 dospělou osobu

370,- Kč

Moravská filharmonie
Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty a veřejné generální zkoušky bude
zahájen 2. srpna 2021. Bližší informace na https://www.mfo.cz/vstupenky
Zakoupené vstupenky MFO nepřijímá zpět ani nevyměňuje.
Kategorie
/ koncert řady
I. kategorie
II. kategorie
III. kategorie

A
8 koncertů
1 850,–
1 490,–
790,–

R, P,K
4 koncerty
790,–
590,–
350,–

C
3 + 1 koncert
1 590,–
1 190,–
790,–

