
TARIFE  ŞUIOR 
PÂRTII SCHI 

ADULŢI – include: o călătorie dus-întors, cu telescaunul 25 lei/ persoana

COPII - include: o călătorie dus-întors, cu telescaunul                                                                                                                                   17 lei/ copil

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

ADULŢI 100 urcări (se pot utiliza atât în timpul săptămânii cât şi în weekend) 1100 lei/persoană

COPII 100 urcări (se pot utiliza atât în timpul săptămânii cât şi în weekend) 750 lei/persoană

ADULŢI 50 urcări (se pot utiliza atât în timpul săptămânii cât şi în weekend) 650 lei/persoană

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

ABONAMENTE  SCHI  - VALABILE TOT SEZONUL de LUNI până VINERI ( până la epuizarea urcărilor)

S-ADULŢI 100 urcări 800 lei/persoană

S-COPII 100 urcări 450 lei/persoană

S-ADULŢI 50 urcări 450 lei/persoană

S-COPII 50 urcări 250 lei/persoană

ABONAMENTE  SCHI  - VALABILE IN ZIUA ACHIZIŢIONĂRII

LUNI - VINERI SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

ADULŢI -  5 urcări 60 lei/persoană 80 lei/persoană

COPII – 5 urcări 45 lei/persoană 60 lei/persoană

ADULŢI - 10 urcări 100 lei/persoană 130 lei/persoană

COPII - 10 urcări 70 lei/persoană 90 lei/persoană

Skipass Plus – ADULŢI ( include urcări nelimitate cu telescaunul) 120 lei/persoană 160 lei/persoană

Skipass Plus – COPII ( include urcări nelimitate cu telescaunul) 90 lei/persoană 110 lei/persoană

PARC DISTRACŢII ŞUIOR COTA 1000

 IARNĂ
Pârtie pentru începători, Tubing de iarnă, Trambulină cu aterizare pe Bigairbag, toate deservite de o bandă transportoare

Abonament  1 oră 30 lei/ persoană

Abonament  2 ore 50 lei/ persoană

Abonament  1 zi 100 lei/ persoană



 VARĂ
Joc gonflabil cu o lungime de 21 m şi o lăţime de 5 m , Tubing de vară sinusoidal,  Trambulină cu aterizare pe Bigairbag

Joc gonflabil 30 lei/oră/persoană

Trambulină cu aterizare pe Bigairbag 10 lei/tură sau 40 lei/6 ture/persoană

Tubing de vară sinusoidal 10 lei/tură sau 40 lei/6 ture/persoană


