OBSZAR TĘŻNIOWY
W okresie wiosenno – letnim czynny codziennie. Opłaty pobierane od 6 kwietnia 2017 roku w godzinach 9:00 – 18:00
W okresie jesienno – zimowym – wejście bezpłatne

Bilety jednokrotnego wejścia
Typ biletu

Cena
w dni
powszednie

Cena
w soboty,
niedziele
i święta

Bilet normalny

3,50 PLN

4,00 PLN

Bilet ulgowy

1,50 PLN

2,00 PLN

Dzieci i młodzież do lat 18, osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności, osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności i ich opiekun,
kombatanci, kuracjusze sanatorium Grażyna, Dom
Zdrojowy, Szpital Uzdrowiskowy nr 1.

Bilet ze zniżką EURO,
kartą BIT

3,15 PLN

3,60 PLN

Europejska karta młodzieżowa www.euro26.pl
Regionalna karta turystyczna Bydgoszcz,
Inowrocław, Toruń www.kartabit.pl

Cena
w dni
powszednie

Cena
w soboty,
niedziele
i święta

Szczegóły

Rodzinny

8,00 PLN

10,00 PLN

2 osoby dorosłe + co najmniej 2 dzieci

Karta Dużej Rodziny

2,90 PLN
1,30 PLN

3,40 PLN
1,70 PLN

Bilet normalny
Bilet ulgowy

Bilety dla rodzin

Szczegóły

Karnety wielokrotnego wejścia
Typ karnetu

Cena

Szczegóły

Karnet normalny
tygodniowy 7 dni

20,00 PLN

Karnet ulgowy
tygodniowy 7 dni

10,00 PLN

Karnet dwutygodniowy
normalny 14 dni

36,00 PLN

Karnet dwutygodniowy
ulgowy 14 dni

18,00 PLN

Dzieci i młodzież do lat 18, osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności, osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności i ich opiekun, kombatanci, kuracjusze
sanatorium Grażyna, Dom Zdrojowy, Szpital Uzdrowiskowy nr 1.

Cena

Szczegóły

Rodzinny tygodniowy
7 dni

50,00 PLN

2 osoby dorosłe + co najmniej
2 dzieci

Rodzinny dwutygodniowy
14 dni

90,00 PLN

2 osoby dorosłe + co najmniej
2 dzieci

Karnety dla rodzin

Karta Dużej Rodziny
Karnet tygodniowy 7 dni
Karnet tygodniowy 7 dni
Karnet dwutygodniowy
14 dni
Karnet dwutygodniowy
14 dni

Dzieci i młodzież do lat 18, osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności, osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności i ich opiekun, kombatanci, kuracjusze
sanatorium Grażyna, Dom Zdrojowy, Szpital Uzdrowiskowy nr 1.

17,00 PLN/osoba
8,50 PLN/osoba

Karnet normalny
Karnet ulgowy

30,00 PLN/osoba

Karnet normalny

15,00 PLN/osoba

Karnet ulgowy

Bezpłatne wejście
Dzieci do lat 4

Pod opieką osoby
dorosłej

Opiekun grupy
dziecięcej

1 opiekun na
10 podopiecznych

pod warunkiem zakupu biletu przez
członków grupy dziecięcej

Przewodnik grupy
zorganizowanej

1 przewodnik na
30 osób

pod warunkiem zakupu biletu przez
członków grupy zorganizowanej

Mieszkańcy
Ciechocinka
Dzieci Kuracjusze
Sanatorium
Markiewicz
Kuracjusze obiektów
sanatoryjnych
branżowych

Wejście wraz
z opiekunem
1 osoba
pod warunkiem posiadania karty
uprawniającej do wejścia, wydanej przez
obiekt sanatoryjny

Ulgi:
Osoby, którym przysługują ulgi proszone są o okazanie stosownych dokumentów: potwierdzających wiek dziecka, legitymacji
szkolnej, legitymacji osoby niepełnosprawnej, zaświadczenie lub legitymacja potwierdzająca uprawnienia kombatanckie, karty
zniżkowej, karty pobytowej lub meldunkowej PUC S.A., dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego meldunek w
Ciechocinku.

TARASY WIDOKOWE I i II, GROTA SOLANKOWA
W okresie jesienno-zimowym czynne w soboty, niedziele i święta, w godzinach 10:00 – 16:00
W okresie wiosenno – letnim (od 6 kwietnia 2017 roku) czynne codziennie, w godzinach 9:00 – 18:00

Typ biletu

Cena

Szczegóły

Bilet normalny

5,00 PLN

Bilet ulgowy

2,50 PLN

Dzieci i młodzież do lat 18, osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności, osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności i ich opiekun,
kombatanci, kuracjusze sanatorium Grażyna, Dom
Zdrojowy, Szpital Uzdrowiskowy nr 1.

Bilet z kartą BIT

4,50 PLN

Regionalna karta turystyczna Bydgoszcz,
Inowrocław, Toruń www.kartabit.pl

Bilety dla rodzin

Cena

Szczegóły

Karta Dużej Rodziny

4,30 PLN
2,30 PLN

Bilet normalny
Bilet ulgowy

Bezpłatne wejście
Dzieci do lat 4

Pod opieką osoby
dorosłej

SPECJALNA OFERTA PROMOCYJNA
PAKIET SZLAK SOLANKOWY
Uprawnia do jednorazowego wejścia:
na obszar tężniowy
na wybrany taras widokowy – I lub II*
do groty solankowej*
do muzeum warzelni soli
Normalny

15,00 PLN

Ulgowy

7,00 PLN

Karta Dużej Rodziny
Normalny

12,80 PLN

Ulgowy

5,90 PLN

*Wejście do groty solankowej lub na taras widokowy nie upoważnia do dodatkowego bezpłatnego wejścia na obszar tężniowy.

Ulgi:
Osoby, którym przysługują ulgi proszone są o okazanie stosownych dokumentów: potwierdzających wiek
dziecka, legitymacji szkolnej, legitymacji osoby niepełnosprawnej, zaświadczenie lub legitymacja
potwierdzająca uprawnienia kombatanckie, karty zniżkowej, karty pobytowej lub meldunkowej PUC S.A.,
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego meldunek w Ciechocinku.
Karty seniora: As Aktywny senior, Rudzka Karata seniora, Czeladzki Senior 60+
Uprawniają do 10% zniżki na bilet normalny jednokrotnego wejścia na obszar tężniowy, tarasy widokowe, do
groty solankowej.

MUZEUM WARZELNI SOLI
Ciechocinek, ul. Solna 6
Czynne codziennie.
W okresie wiosenno-letnim - od 6 kwietnia 2017 roku - od 9:00 do 18:00
W okresie jesienno-zimowym od 10:00 do 16:00
Bilety jednokrotnego wejścia
Typ biletu

Cena

Szczegóły

Bilet normalny

4,00 PLN

Bilet ulgowy

2,00 PLN

Dzieci i młodzież do lat 18, osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności, osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności i ich opiekun,
kombatanci, kuracjusze sanatorium Grażyna,
Dom Zdrojowy, Szpital Uzdrowiskowy nr 1.

Bilet ze zniżką EURO,
kartą BIT

3,60 PLN

Europejska karta młodzieżowa www.euro26.pl
Regionalna karta turystyczna Bydgoszcz,
Inowrocław, Toruń www.kartabit.pl

Bilet dla grup
zorganizowanych

3,60 PLN /
osoba

Grupa zorganizowana powyżej 30 osób

Cena

Szczegóły

Rodzinny

10,00 PLN

2 osoby dorosłe + co najmniej 2 dzieci

Karta Dużej Rodziny

3,40 PLN
1,70 PLN

Bilet normalny
Bilet ulgowy

Bilety dla rodzin

Bezpłatne wejście
Dzieci do lat 4

Pod opieką osoby
dorosłej

Opiekun grupy
dziecięcej

1 opiekun na
10 podopiecznych

pod warunkiem zakupu biletu przez
członków grupy dziecięcej

Przewodnik grupy
zorganizowanej

1 przewodnik na
30 osób

pod warunkiem zakupu biletu przez
członków grupy zorganizowanej

Ulgi:
Osoby, którym przysługują ulgi proszone są o okazanie stosownych dokumentów: potwierdzających wiek
dziecka, legitymacji szkolnej, legitymacji osoby niepełnosprawnej, zaświadczenie lub legitymacja
potwierdzająca uprawnienia kombatanckie, karty zniżkowej, karty pobytowej lub meldunkowej PUC S.A.
Karty seniora: As Aktywny senior, Rudzka Karata seniora, Czeladzki Senior 60+
Uprawniają do 10% zniżki na bilet normalny.

