poniedziałek - piątek

weekendy i święta

120 minut + 10 minut gratis

20,00 zł

8:00 - 21:45
8:00 - 21:45

18,00 zł

8:00 - 21:45

BILET CAŁODZIENNY
NORMALNY

8:00 - 21:45

dodatkowa minuta za osobę: 0,30 zł

20,00 zł

BILET CAŁODZIENNY
ULGOWY

25,00 zł

BILET CAŁODZIENNY
NORMALNY

dodatkowa minuta za osobę: 0,30 zł

8:00 - 21:45

BILET NORMALNY
60 minut + 10 minut gratis

8,00 zł

12,00 zł

10,00 zł

8:00 - 21:45

dodatkowa minuta za osobę: 0,30 zł

6:00 - 8:00

60 minut + 10 minut gratis

6:00 - 8:00

poniedziałek - piątek
BILET ULGOWY

15,00 zł

BILET NORMALNY
60 minut + 10 minut gratis
dodatkowa minuta za osobę: 0,30 zł

12,00 zł

8:00 - 21:45

10,00 zł

8:00 - 21:45

dodatkowa minuta za osobę: 0,30 zł

6:00 - 8:00

60 minut + 10 minut gratis

6:00 - 8:00

weekendy i święta
BILET ULGOWY

MINIMUM
15 OSÓB

14,00 zł
18,00 zł

Cena obejmuje korzystanie z basenów,
części rekreacyjnej, saun oraz wstęp
na aqua animacje.
Wstęp bezpłatny: dzieci do 4 lat,
kobiety w ciąży, jubilaci.
Promocje: bilety całodzienne, rodzinne,
Karta Olsztyn Sport, Karty Promocyjne, Karta Aqua.
Zajęcia: aqua animacje, kursy pływania,
zajęcia water polo, kajaki,
indywidualne lekcje pływania i rehabilitacji.

16,00 zł
18,00 zł
20,00 zł

8:00 - 21:45

11,00 zł

weekendy i święta

8:00 - 21:45

BILET GRUPOWY

8:00 - 21:45

dodatkowa minuta za osobę: 0,30 zł

8:00 - 21:45

wariant indywidualny

MINIMUM
15 OSÓB

8:00 - 21:45

60 minut + 10 minut gratis

8:00 - 21:45

poniedziałek - piątek

BILET GRUPOWY

BILET CAŁODZIENNY
ULGOWY

tu bije serce Olsztyna!

8:00 - 21:45

w wodnym centrum

wariant grupowy

8:00 - 21:45

#mocatrakcji

#ukielolsztyn
13,00 zł
18,00 zł
20,00 zł
25,00 zł

Zniżki dla grup zorganizowanych: na każde 10 osób
w grupie (płacących za bilet) jednej osobie przysługuje
prawo do wstępu bezpłatnego. Istnieje możliwość
zamówienia animatora do gier, zabaw i konkursów
dla dzieci w cenie 60 zł (w tym nagrody dla zwycięzców)
Wymagany formularz zgłoszeniowy i jego potwierdzenie.
Prosimy o zabranie ze sobą ręcznika oraz obuwia
na zmianę. Strefa zmiany obuwia znajduje
się w szatniach, poziom „0”

Sprzęt pływający*
* 1 godzina / 2 godziny / 3 godziny
kajak 1-osobowy
kajak 2-osobowy
łódź wiosłowa
kanu 3- i 4-osobowe
rower wodny
rower wodny 4-5 osobowe
deska z żaglem
deska SUP
łódź Omega
do 3 godzin
70 zł
do 6 godzin 100 zł
dzień
150 zł

jacht kabinowy
do 3 godzin 120 zł
do 6 godzin 200 zł
dzień
350 zł
30 zł / 80 zł

łódź wiosłowa z silnikiem (godz./dzień)

skuter wodny (15/30/60 min)

250 zł / 400 zł
100 zł / 200 zł / 300 zł
100 zł / 500 zł

kitesurﬁng (doba/tydzień)

10 zł / 40 zł

kapok (godzina/dzień)

Wodny plac zabaw
do godziny 13:45 6 zł ulgowy / 11 zł normalny
od godziny 14:00 8 zł ulgowy / 13 zł normalny

* kwiecień-październik

rower turystyczny
łyżworolki
nartorolki
nordic walking
zestaw gier*

6 zł /24 zł
8 zł / 30 zł
10 zł /30 zł
5 zł / 15 zł
8 zł / 20 zł

sanki
narty biegowe*

5 zł / 15 zł
20 zł / 100 zł

*zestaw: buty, kijki, narty

kask ochronny rowerowy
rower trekkingowy
godzina / dzień
2 - 3 dni
4 dni i więcej

2 zł / 10 zł
10 zł / 50 zł
45 zł / dzień
40 zł / dzień

Squash
poniedziałek-piątek
8:00 - 15:00
każda następna rozp. godzina

30 zł / godz
25 zł / godz

15:00 - 22:00
każda następna rozp. godzina

45 zł / godz
40 zł / godz

Sobota, niedziela
8:00 - 20:00
każda następna rozp. godzina

45 zł / godz
40 zł / godz

wypożyczenie rakiety
wypożyczenie piłeczki

10 zł / godz
2 zł / godz

Karnety Squash
poranny (obejmuje 10 godzinnych wejść)
wejście od poniedziałku do piątku,
200 zł
godziny 8:00 - 15:00

Miejsca do cumowania
jacht, łódź motorowa
tydzień
60 zł
miesiąc
200 zł
sezon*
1100 zł

*godzina / dzień

*boule, krykiet, mini golf, badminton

10 zł / 18 zł / 26 zł
15 zł / 25 zł / 35 zł
15 zł / 25 zł / 35 zł
15 zł / 25 zł / 35 zł
15 zł / 25 zł / 35 zł
25 zł / 35 zł / 45 zł
25 zł / 25 zł / 45 zł
20 zł / 35 zł / 50 zł

łódź motorowa (30/60 min)

Sprzęt sportowy*

łódź wiosłowa
miesiąc
sezon*

50 zł
300 zł

całodzienny (obejmuje 10 godzinnych wejść)
wejście od poniedziałku do niedzieli,
godziny 8:00 - 22:00
350 zł

oferta obiektów

Sprzęt plażowy
leżak plażowy (dzień)
parasol plażowy (dzień)

10 zł
5 zł

Hala do siatkówki plażowej
godzina
zawody (godzina/dzień)

basen i lodowiska
basen ul. Głowackiego

50 zł
100 zł / 1000 zł

Boiska sportowe
godzina (boisko do sportów plażowych)
godzina (boisko wielofunkcyjne)

#aktywność

20 zł
50 zł

poniedziałek - piątek

weekendy i święta*

BILET ULGOWY
30 minut

6,00 zł

5,00 zł

BILET NORMALNY
30 minut

8,00 zł

6,00 zł

* zapytaj w kasie o dodatkowe weekendowe promocje

Lodowisko

lodowiska*

6 zł / 8 zł
wstęp (ulgowy/normalny)
5 zł / 8 zł
łyżwy (ulgowy/normalny)
10 zł
ostrzenie łyżew (para)
5 zł
pingwin/panda do nauki jazdy (godzina)

WCRS Aquasfera
GALERIA WARMIŃSKA
89 535 - 96 - 22, 89 535 - 23 - 96
CRS UKIEL
89 521 12 03
wew. 204, 205, 303, 400

Basen
ul. Głowackiego
89 527 71 28

HWS Urania
89 534 77 85

Pomieszczenia konferencyjne
sala konferencyjna
do 2 godzin
od 2 do 4 godzin
dzień
sala szkoleniowa
godzina
od 2 do 4 godzin (za godzinę)
dzień

250 zł
500 zł
1000 zł
80 zł
75 zł
500 zł

wstęp

BILET ULGOWY
45 minut

6,00 zł

BILET NORMALNY
45 minut

8,00 zł

* przy HWS Urania oraz ul. Jeziołowicza
muzeum sportu

Muzeum Sportu to znakomita propozycja
dla wycieczek szkolnych, jak i osób dorosłych.
Wystawy stałe: galeria olimpijczyków,
gabloty sportowców oraz ludzi związanych

Inne

ze sportem, zbiory medali, breloczków,

wodowanie sprzętu pływającego
żuraw dźwigowy - ul. Sielska 38

100 zł

wodowanie sprzętu pływającego
slip - ul. Olimpijska 1, Sielska 38

30 zł

odznak i plakietek, stała wystawa
sprzętu sportowego.

#oferta
indywidualna i grupowa obiektów
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Olsztynie

