
3 godzinny

5 godzinny

7 godzinny

1 dniowy

2 dniowy

3 dniowy

4 dniowy

5 dniowy

6 dniowy

7 dniowy

14 dniowy

 Karnet całosezonowy*

 10 wyjazdów talerzykiem /    

5 wyjazdów krzesełkiem **

20 wyjazdów talerzykiem /   

10 wyjazdów krzesełkiem **

1 wyjazd talerzykiem 10 wyjazdów

1 wyjazd krzesełkiem 20 wyjazdów

** 1 wyjazd krzesełkiem = 2 wyjazdy talerzykiem (karnet magnetyczny)   - Karnety wyjazdowe są ważne przez cały sezon narciarski

*** Tylko karnety wyjazdowe w formie papierowej

   KAUCJA ZA KARTĘ MAGNETYCZNĄ WYNOSI 10 ZŁ

   - Karnet czasowy dotyczy kolei linowej i wyciągów. - Należność za niewykorzystane wyjazdy i karty czasowe zwracana jest

   - Karnet „ulgowy” przysługuje dzieciom do lat 15 i seniorom powyżej 60 lat.   w przypadku postoju wyciągu i kolei powyżej 1 godziny

   - W rozumieniu „normalny" dotyczy  przedziału wiekowego od 16 do 60 lat. * Karnet imienny przysługuje tylko jednej osobie. Szczegóły w kasie wyciągu

5,00 zł 20,00 zł

   Postanowienia ogólne: 
   - Sezon trwa od 24.XII.13 do 2.III.14 - Nie zwraca się kaucji za uszkodzoną kartę magnetyczną

Pojedyncze wyjazdy*** Wyciąg dla początkujących***

2,00 zł 10,00 zł

18,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 22,00 zł

36,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 44,00 zł

540,00 zł 650,00 zł 540,00 zł 650,00 zł

989,00 zł 1 185,00 zł 989,00 zł 1 185,00 zł

155,00 zł 195,00 zł 340,00 zł 380,00 zł

168,00 zł 210,00 zł 395,00 zł 455,00 zł

120,00 zł 160,00 zł 230,00 zł 270,00 zł

140,00 zł 185,00 zł 285,00 zł 335,00 zł

70,00 zł 98,00 zł 120,00 zł 140,00 zł

95,00 zł 130,00 zł 175,00 zł 205,00 zł

50,00 zł 55,00 zł 55,00 zł 60,00 zł

60,00 zł 65,00 zł 65,00 zł 75,00 zł

30,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 40,00 zł

40,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 50,00 zł

Cennik karnetów Ośrodka KiczeraSki 

Karta magnetyczna

Rodzaj karnetu

Poza sezonem W sezonie (24.XII.13 - 2.III.14)

Ulgowy Normalny Ulgowy Normalny


