
CENÍK JÍZDNÉHO / PRICE LIST
JARNÍ LYŽOVÁNÍ / SPRING SKIING 

od / from 20.3.2017

Ceník platný pro celý / Prices valid for the
SKIAREÁL ŠPINDLERŮV MLÝN

Dospělí 
 Adults

Senior
Junior

Děti 
Children

1 den / 1 day              e-shop *  730 580 510

1 den / 1 day 770 610 540

1 den vratný / 1 day return ** 890 710 630

1 den vratný / 1 day return **
(vrácený do 3 hodin / returned to 3 hours) - 200 - 160 - 140

1 jízda / 1 way          e-shop * 230 180 160

1 jízda / 1 way 250 200 180

Zpáteční Svatý Petr - Ledárium + zdarma SpindlCard
Return Svatý Petr - Ice Palace + free SpindlCard 250 250 250

Odpolední od 13 h / Afternoon from 1 pm 590 470 410

2 dny / 2 days         e-shop * 1 410 1 120 970

2 dny / 2 days 1 480 1 190 1 040

3 dny / 3 days         e-shop * 2 070 1 640 1 430

3 dny / 3 days 2 140 1 710 1 500

4 dny / 4 days         e-shop * 2 670 2 120 1 840

4 dny / 4 days 2 740 2 190 1 910

5 dní / 5 days         e-shop * 3 260 2 590 2 260

5 dní / 5 days 3 330 2 660 2 330

6 dní / 6 days          e-shop * 3 750 2 990 2 600

6 dní / 6 days 3 820 3 060 2 670

Večerní lyžování / Nightskiing
(HROMOVKA 18:00 - 21:00) 450 420 390

Fresh Track *** 1 990 1 990 1 990

LEDARIUM

* GOPASS e-shop – čipová karta GOPASS Špindlerův Mlýn vám umožnuje nakupovat skipasy nejvýhodněji a nejpohodlněji
v e-shopu www.gopass.cz. Navíc za každý nákup s GOPASSem, a to nejen skipasu, ale i v provozovnách Spindl Motion 
a Spindl Gastronomy, získáváte další odměny.
* GOPASS e-shop – the chip card Špindlerův Mlýn allows you to conveniently buy ski passes on www.gopass.cz in the e-shop for rates and extra rewards for every
purchase not only passes, but also on the premises Spindl Motion and Spindl Gastronomy.
** 1 den vratný – klient má možnost skipas max. do 3 hodin užívání vrátit na pokladně. Dle uvedené tabulky mu bude vrácena příslušná částka. Ča-
sový limit začíná běžet od prvního průchodu turniketem až do posledního průchodu turniketem. Skipas musí být vrácen pouze v den jeho zakoupení. 
Automaty na skipasy nevrací příslušnou částku, ale pouze zálohu 50,– Kč.
 ** 1 day return – ski pass can be returned within the first 3 hours. According to the attached table the amount will be refunded. The time
limit begins from the first pass through the turnstile until the last passing through the turnstile. Ski pass returnable on the day of the purchase only. The 
refund not available in ski pass return machine – 50 CZK deposit withdrawal only.
***  Fresh Track – buďte na sjezdovce první a užijte si každý pátek, sobotu či neděli od 7:30 do 9:30 ranní manšestr a zakončete jej 
bohatou horskou snídaní v restauraci Spindl Gastronomy. Cena včetně snídaně je 1 990 Kč/osoba. Počet je limitovaný, a proto je nutná rezervace min. 
1 den předem na tel. č.: +420 499 467 101 nebo v některém z Infocenter Skiareálu Hromovka, Centrum nebo Svatý Petr.
***  Fresh Track – be the first person on a ski slope, enjoy the morning “corduroy” on Fridays, Saturdays and Sundays from 7:30 a.m. to 9:30 a.m., and finish it with 
mountain hearty breakfast at the restaurant of Spindl Gastronomy. The price, including breakfast, is 1 990 CZK/person. The number of participants is limited, so 
make a booking at least 1 day in advance at the phone number: +420 499 467 101 or in any of the Skiareál Info centres in Hromovka, Centrum or Svatý Petr.

Zpáteční Svatý Petr + Ledárium – zpáteční jízdenka lanovkou (jízda nahoru i dolů) do Špindlerovského Ledária. Ke každé 
     jízdence Ledárium dostanete kartu SpindlCard zdarma.
     Return Svatý Petr + Ice Palace– return ticket (ride up and down) to Ice Palace. SpindlCard for free with each Ice Palace ticket.

Děti do 6 let zdarma – nárok na bezplatné využívání služeb mají děti do dne předcházejícího dni dovršení věku 6 let pouze za podmínky, že služby využí-
vají výlučně v doprovodu dospělé osoby starší 18 let. Pro uplatnění nároku je zákazník povinen předložit průkaz pojištěnce dítěte.
Children under 6 years – free of charge – entitled to free use of services are children up to the day prior to the age of 6 years on condition that the services are used 
only when accompanied by an adult 18 years or older. To make a claim, the customer is obliged to present an insurance card for the child.
Děti do 12 let – nárok na jízdenku „Děti“ mají děti od 6 let do dne předcházejícího dne dovršení věku 12 let. Pro uplatnění nároku je zákazník povinen před-
ložit průkaz pojištěnce dítěte.
Children under 12 years – entitled to a ticket “Children” are children from 6 years to the day preceding the day the age of 12 years. To make a claim, the custo-
mer is obliged to present an insurance card for the child.

Junioři do 18 let – nárok na jízdenku „Junior“ mají osoby od 12 let do dne předcházejícího dni dovršení věku 18 let. Pro uplatnění nároku je zákazník 
povinen předložit průkaz totožnosti nebo průkaz pojištěnce.
Juniors under 18 years – entitled to a ticket “Junior” are people from 12 years to the day prior to the age of 18 years. To make a claim, the customer is required to 
present ID or insurance card.
Senioři – nárok na jízdenku „Senior“ má osoba nad 60 let. Pro uplatnění nároku je nezbytné předložit průkaz totožnosti.
Seniors – entitled to a ticket “Senior” is a person over 60 years old. To claim it is necessary to present ID or insurance card.

Jízdenky i vrácenou hotovost si zkontrolujte ihned u pokladny. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Please check the ticket and returned cash immediately at the ticket office. Later complaints will not be considered.
Permanentka je nepřenosná, a proto nesmí být půjčována ani prodávána. Při použití karty 
neoprávněnou osobou bude jízdenka bez náhrady odebrána nebo zablokována.
The pass is non-transferable, and therefore may not be leased or sold. In case an unauthorized 
person will be using the ticket, it will be removed without refund or blocked.
Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen. Všechny uvedené ceny jsou v Kč.
The operator reserves the right to change the prices. All prices are in CZK.
Pokladny a odbavovací systémy jsou monitorovány kamerou, držitel půjčené 
nebo přeprodané jízdenky se vystavuje možnosti jejího zablokování.
Cashier’s offi ce and check-in systems are monitored by a camera, holder of lent or oversold 
tickets are issued possibilities of deadlock.
Slevy na karty ISIC, ITIC, Scholar a innogy se poskytují pouze na pokladnách Hromovka, 
Svatý Petr, Medvědín a Horní Mísečky. Slevy neplatí na večerní lyžování.
Discounts for ISIC, ITIC a Scholar cards are provided only at the ticket offices Hromovka, Svatý Petr, 
Medvědín, Labská and Horní Mísečky.
Všechny skipasy jsou vydávány na zálohovou plastovou kartu. Záloha činí 50,– Kč.
All passes are issued on advanced plastic cards. The deposit is 50 CZK.
Upozorňujeme návštěvníky skiareálu, že prostor turniketu je monitorován. Při průchodu turniketem je pořízena 
fotografie, která je zpracována a uchována odbavovacím systémem. Uchování tohoto osobního údaje 
– fotografie trvá po dobu platnosti skipasu, poté je systémem vymazán. Držitel půjčené nebo přeprodané
jízdenky se vystavuje možnosti jejího zablokování.
We inform our customers that the turnstile area is monitored. When passing through the turnstile, a photo of you is taken, 
processed and saved by the ticketing system. Holding this personal information – the photo shall be saved for a period of 
the ski pass validity, and then it will be deleted by the system. A holder of a borrowed or resold ticket runs the risk of its blocking.

LEDARIUM

Provozovatel / Operator: MELIDA, a. s., Špindlerův Mlýn 281, 543 51, IČ: 24166511, tel. +420 499 467 101

Získejte
odměny a slevy

za GOPASS body

Get great rewards 
for your GOPASS 

points




