
INFINIT PŘÍSTUPY
CENA A ČAS STRÁVENÝ VE WELLNESS
  Čas, který strávíte ve wellness navíc, se vám počítá POUZE PO MINUTÁCH 
(neplatíte započtenou hodinu či půlhodinu, ale jednotlivé minuty).
  Pobyt v šatnách je zdarma – platíte jen za čas strávený ve wellness a v šat-
nách se můžete v klidu upravit. Získáváte tak i více než 30 minut času navíc.

ČISTÉ PRÁDLO DO WELLNESS
  V ceně vstupu je zahrnuto zapůjčení osušky a prostěradla, které splňuje nej-
vyšší požadavky na hygienu (100% desinfekce – mandlování při 180°C).
  Pokud chcete použít vlastní prádlo, váš vstup do wellness bude o 20 Kč levnější.
  Pro váš komfort při saunování si můžete na recepci nebo na saunovém baru 
zapůjčit nové prádlo pouze za naši nákladovou cenu za praní – 15 Kč za kus, 
a to i v případě jeho ztráty.

DÁRKOVÉ POUKAZY
  Dárkové poukazy prodáváme na všechny služby v našem wellness centru. Do-
kážeme vám sestavit poukaz na míru, například nakombinovat služby podle 
vašeho přání nebo dotisknout osobní věnování.
  Poukazy můžete zakoupit i z pohodlí domova na e-shopu www.infinitdarky.cz  
a  nechat si poukaz poslat poštou, elektronicky přes e-mail nebo připravit 
na pobočce.

Infinit karta+ opravňuje ke zvýhodněným 
cenám na všechny služby z aktuálního ce-
níku a k 5% slevě na nealkoholické nápoje, 

vydává se zdarma a je přenosná.  
Infinit karta+ platí na všechny služby 

v celé síti Infinit v Praze a Brně. 

KDE NÁS NAJDETE?
Malletova 2350, Praha 9
tel.: +420 733 141 630 
e-mail: info@infinit.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:
Vodní svět 7:00–23:00
Saunový svět 9:00–23:00

Využijte parkování v parkovacím domě:  
– hodina ZDARMA
– dalších 5 hodin za 40 Kč*
* Platba a prodloužení probíhá na Infinit 
recepci nebo na baru Sezio restaurant.

Provozovatel si vyhrazuje právo ke změně cen. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
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PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ Infinit karty+
vklady kreditů 2 000 Kč a výše

www.saunovysvet.cz
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Ke každému vstupu do wellness v HAPPY HOURS získáte navíc 30 min ZDARMA.

CENÍK SAUNOVÝ SVĚTCENÍK VODNÍ SVĚT
Infinit 
karta+ cena

Infinit 
karta+   cena

Vstup do bazénu | 60 min   120 Kč  130 Kč

 HAPPY HOURS PO–PÁ 7:00–13:00 (příchod)

Ranní a dopolední plavání | 30 min   80 Kč  80 Kč

Ranní a dopolední plavání | 60 min  105 Kč  110 Kč

 ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ DO VODNÍHO SVĚTA

Vstup do bazénu – děti do 100 cm | 60 min 65 Kč  65 Kč

Vstup do bazénu – děti do 15 let | 60 min   100 Kč  100 Kč

Vstup do bazénu – studenti do 26 let | 60 min  110 Kč  110 Kč

Vstup do bazénu – rodinné vstupné 2+2 | 60 min   380 Kč  380 Kč

Vstup do bazénu – rodinné vstupné 2+3 | 60 min  420 Kč  420 Kč

Vstup do bazénu – senioři a ZTP | 60 min 
Po–Pá 12:00–15:00 (příchod) 95 Kč  95 Kč    V ceně wellness je zahrnut vstup do vodního  

i saunového světa.
   Platí se pouze za čas strávený ve wellness. Pobyt 
v šatnách je ZDARMA!

   V ceně je zahrnuto zapůjčení 1 prostěradla a 1 osušky.
   Čas, který strávíte ve wellness navíc se počítá  
po minutách (dle ceny základního vstupu). 

   V případě návštěvy wellness bez zapůjčení našeho prádla 
bude cena vstupu o 20 Kč levnější.

   V ceně Vodního světa je zahrnut bazén, whirlpooly 
a parní lázeň.

   Platí se pouze za čas strávený ve Vodním světě.
Pobyt v šatnách je ZDARMA! 

   Doplatek za každou následující minutu je účtován  
dle ceny základního vstupu.

Vstup do wellness | 90 min 270 Kč 285 Kč

HAPPY HOURS PO–PÁ 9:00–15:00 (příchod)

Happy hours wellness | 90 min  240 Kč  255 Kč

 ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ DO WELLNESS                                        cena

Vstup do wellness – studenti do 26 let | 90 min   230 Kč 
Po–Pá 9:00–16:00 (příchod)

Vstup do wellness – senioři a ZTP | 90 min   230 Kč 
Po–Pá 9:00–15:00 (příchod)

Vstup do wellness – děti do 15 let | 90 min   210 Kč 
Po–Ne 9:00–16:00 (příchod)
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