
TARIFE  - PÂRTII ŞUIOR - SEZON 2020-2021
ADULŢI – include: o călătorie dus-întors, cu telescaunul, o gustare grill şi un vin fiert, la Cota 1000 25 lei/persoană

COPII – include: o călătorie dus-întors, cu telescaunul, o gustare grill şi un ceai, la Cota 1000 20 lei/persoană

ADULŢI – include: o călătorie dus-întors, cu telescaunul
COPII - include: o călătorie dus-întors, cu telescaunul                                                                                  

17 lei/persoană
15 lei/ copil      

ABONAMENTE  SCHI  FAR  Ă   MAS  Ă   - VALABILE TOT SEZONUL (până la epuizarea urcărilor)

ADULŢI 100 urcări (se pot utiliza atât în timpul săptămânii cât şi în weekend) 800 lei/persoană

COPII 100 urcări (se pot utiliza atât în timpul săptămânii cât şi în weekend) 550 lei/persoană

ADULŢI 50 urcări (se pot utiliza atât în timpul săptămânii cât şi în weekend) 450 lei/persoană

COPII 50 urcări (se pot utiliza atât în timpul săptămânii cât şi în weekend) 250 lei/persoană

ABONAMENTE  SCHI FAR  Ă   MAS  Ă - VALABILE ÎN ZIUA ACHIZIŢIONĂRII

LUNI - VINERI SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

ADULŢI -  5 urcări 40 lei/persoană 55 lei/persoană

COPII – 5 urcări 25 lei/persoană 30 lei/persoană

ADULŢI 10 urcări (include 10 urcări cu telescaunul, un vin fiert, la Cota 1000) 80 lei/persoană 110 lei/persoană

COPII 10 urcări (include 10 urcări cu telescaunul, un ceai, la Cota 1000) 50 lei/persoană 60 lei/persoană

ABONAMENTE  SCHI CU MAS  Ă   INCLUSĂ - VALABILE ÎN ZIUA ACHIZIŢIONĂRII

LUNI - VINERI SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

Skipass Plus – ADULŢI ( include urcări nelimitate cu telescaunul şi un meniu prestabilit în Şuior Baza) 140 lei/persoană 180 lei/persoană

Skipass Plus – COPII ( include urcări nelimitate cu telescaunul şi un meniu prestabilit în Şuior Baza) 70 lei/persoană 90 lei/persoană

ABONAMENTE  SCHI VALABILE 24 ORE DIN MOMENTUL INTRARII PE POARTA DE ACCES LA TELESCAUN
POT FI ACHIZIŢIONATE DOAR DE LA RECEPŢIE

PERIOADA 15.12.2020-31.01.2021  DUMINICĂ - JOI  VINERI- SÂMBĂTĂ 

Skipass SuperPlus – ADULŢI (include urcări nelimitate cu telescaunul, cazare cu mic dejun şi cină) 300 lei/persoană 345 lei/persoană

Skipass SuperPlus – COPII (include urcări nelimitate cu telescaunul, cazare cu mic dejun şi cină) 125 lei/persoană 155 lei/persoană

PERIOADA 01.02.2021-31.03.2021

Skipass SuperPlus – ADULŢI (include urcări nelimitate cu telescaunul, cazare cu mic dejun şi cină) 260 lei/persoană 290 lei/persoană

Skipass SuperPlus – COPII (include urcări nelimitate cu telescaunul, cazare cu mic dejun şi cină) 125 lei/persoană 145 lei/persoană

 IMPORTANT!!! – Pentru Abonamente `SkipassSuperPlus` luate pe mai mult de 1 ZI se oferă DISCOUNT de 10% !!!


