NABÍDKA BENEFITŮ
Níže uvedené ceny benefitů jsou k okamžiku vydání výzvy k podávání žádostí o kompenzace.
Benefity budou při vyřízení žádosti započítány v aktuálních cenách k datu podpisu smlouvy.

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA OLOMOUCE

ZOO OLOMOUC

Roční rodinná vstupenka na 10 jednotlivých vstupů * za 900 Kč.
*V jeden den je možné z roční rodinné vstupenky vyčerpat max. 5 jednotlivých vstupů.
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MORAVSKÉ DIVADLO
OLOMOUC

Moravské divadlo Olomouc nabízí Dárkové šeky, které lze zakoupit již nyní on-line na webu
Moravského divadla 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. V případě nižší
hodnoty šeku, než je cena vstupenek, je třeba doplatit cenový rozdíl. V případě vyšší hodnoty
šeku, než je cena vstupenek, lze zůstatkovou hodnotu šeku použít při dalším nákupu
vstupenek. Je ovšem nutné respektovat dobu platnosti šeku.

MORAVSKÁ FILHARMONIE
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz na koncerty Moravské filharmonie Olomouc v hodnotě 600,- Kč, 1 000,- Kč,
nebo
1 500,- Kč. Poukaz je platný jeden rok a můžete jej použít na nákup vstupenek na libovolný
koncert. Lze jej však uplatnit jen při nákupu vstupenek online.
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AQUAPARK OLOMOUC

1450,- Kč
AQUA-PASS 1000 bodů umožňuje vstup do vnitřního areálu aquaparku nebo sauny.
Bavte se ve víru vodních radovánek, využijte masážní a relaxační atrakce nebo si odpočiňte v sauně.
Platnost poukazu do 31.12.2022
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Dárkové poukazy
Udělejte radost sobě nebo svým blízkým – využijte naší nabídky poukázek.

1. 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.

200,- Kč

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

300,- Kč

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

810,- Kč

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

1120,- Kč

Celodenní dospělí
vstup pro jednu osobu do vnitřního areálu

470,- Kč

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

440,- Kč

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

370,- Kč

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

270,- 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
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Relaxační masáž
masáž v délce 90 minut pro 1 osobu.

1 050,- Kč

Masáž lávovými kameny
masáž v délce 60 minut pro 1 osobu.

900,- Kč

Medová masáž
masáž v délce 45 minut pro 1 osobu.

650,- 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

330,- Kč

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

390,- Kč
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