Opłata za przejazd

Cennik Kolei Linowej Szyndzielnia
Normalny

w jedną
stronę

w obie
strony

20 zł

28 zł

15 zł

20 zł

Ulgowy

Dzieci pow. 4 lat, młodzież szkolna, studenci (do 26
lat), opiekunowie grup szkolnych, inwalidzi I grupy i
ich opiekunowie, seniorzy (pow. 65 lat)

Grupa +20

Grupy zorganizowane powyżej 20 osób

-10%

Grupa +100

Grupy zorganizowane powyżej 100 osób

cena negocjowana

Przewodnik

Przewodnik beskidzki prowadzący grupę
(pow. 20 osób)

1 zł

2 zł

Bagażowy

Bagaż pow. 10 kg lub 40x40x50 cm

5 zł

10 zł

Normalny dla
rowerzysty

Wjazd jednej osoby
wraz z rowerem

25 zł

-

Ulgowy dla
rowerzysty

Wjazd jednej osoby
wraz z rowerem

20 zł

-

Karnet
całodniowy dla
rowerzysty

Wjazdy jednej osoby wraz z rowerem

59 zł

-

80 zł

-

179 zł

-

Karnet 6x
w górę
z rowerem
Karnet 15x
w górę
z rowerem

(ważny w dniu pierwszego przejścia)
(karnet jest personalizowany przy pierwszym przejściu
i przypisany dla jednej osoby)

6 wjazdów jednej osoby wraz z rowerem
(ważny 3 dni od daty pierwszego przejścia)
(karnet jest personalizowany przy pierwszym przejściu
i przypisany dla jednej osoby)

15 wjazdów jednej osoby wraz z rowerem

(ważny 10 dni od daty pierwszego przejścia)
(karnet jest personalizowany przy pierwszym przejściu
i przypisany dla jednej osoby)

Normalny Rodzina plus

posiadacze kart

15 zł

20 zł

Ulgowy Rodzina plus

posiadacze kart

10 zł

15 zł

10 zł

15 zł

Karta Seniora

Wieża widokowa













posiadacze kart

(od poniedziałku do piątku)

Opłata za wstęp

5 zł

Dzieci do 4 roku życia - bezpłatnie,
Zakup biletu ulgowego dla dzieci i młodzieży szkolnej po okazaniu legitymacji szkolnej,
Zakup biletu ulgowego dla studentów - po okazaniu legitymacji studenckiej lub EURO 26,
Zakup biletu ulgowego dla seniora +65 lat - po okazaniu dowodu osobistego,
Zakup biletu ulgowego dla inwalidy i jego opiekuna - po okazaniu legitymacji inwalidy I grupy lub w przypadku
niepełnoletnich - orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
Bilety i karnety należy wykorzystać do 180 dni od daty zakupu, dla biletów dwukierunkowych wjazd i zjazd
realizowany jest w tym samym dniu,
Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi,
Reklamacje są rozpatrywane na podstawie paragonu,
Przy zakupie karnetu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł,
Karnet przypisany jest do jednej osoby. Personalizacja i identyfikacja następuje w momencie
pierwszego przejścia przez bramkę kontrolną. (Uwaga!!! Użycie karnetu przez inną osobę, niż
zarejestrowana podczas personalizacji spowoduje jego anulowanie bez kosztów zwrotu zakupu),
Bilety należy zachować i zeskanować w czytnikach kołowrotów systemu dostępu mieszczących
się na peronach,
Kobiety w ciąży oraz inwalidzi I grupy wraz z opiekunami mają prawo do zakupu biletu poza
kolejnością.

