MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE
______________________________________________________
LISTA TARIFELOR
practicate de către Direcţia Complex Turistic de Nataţie în anul 2019
indexate in conformitate cu HCL nr. 502/31.12.2018
Nr.
crt.

1.

Zona

Ștranduri
exterioare
(Lazy River,
Baby Lagon,
Relax Pool,
Splash Pool),
turnuri
tobogane, loc de
joacă
pentru copii,
spaţii pentru
şezlonguri,
teren volei pe
nisip, zona de
spectacole

Tarif

Valoare tarif

Acces adult de luni până
vineri inclusiv

20 lei/pers/zi

Acces adult în zilele de
sâmbăta si duminică

25 lei/pers/zi

Taxă acces copii 0-7ani
Acces copii cu vârsta între
7 - 18 ani, elevi şi studenţi,
pensionari, de luni până
vineri inclusiv
Acces copii cu vârsta între
7 - 18 ani, elevi şi studenţi,
pensionari, în zilele de
sâmbăta si duminică

12 lei/pers/zi

162 lei/lună

Abonament copii cu vârsta
între 7 - 18 ani, elevi şi
studenţi, pensionari

81 lei/lună

Acces adult sâmbăta şi
duminica

Zona bazin
acoperit

10 lei/pers/zi

Abonament adulţi

Acces adult de luni până
vineri

2.

gratuit

Observaţii

Obligatoriu însoţiţi de
un părinte
Obligatoriu copiii până
la vârsta de 14 ani vor
fi însoţiţi de un
părinte,
elevii
si
studenţii vor prezenta
CI
şi
carnet
elev/student
vizat
pentru anul în curs iar
pensionarii
vor
prezenta CI şi cupon
de pensie
Obligatoriu copiii până
la vârsta de 14 ani vor
fi însoţiţi de un
părinte,
elevii
si
studenţii vor prezenta
CI
şi
carnet
elev/student
vizat
pentru anul în curs iar
pensionarii
vor
prezenta CI şi cupon
de pensie

20 lei/pers/zi

25 lei/pers/zi

Taxă acces copii 0-7ani

Obligatoriu însoţiţi de
un părinte

Acces copii cu vârsta între
7 - 18 ani, elevi şi studenţi,
pensionari, de luni până
vineri inclusiv

Obligatoriu
copiii
până la vârsta de 14
ani vor fi însoţiţi de un
părinte,
elevii
si
studenţii vor prezenta
CI
şi
carnet
elev/student
vizat
pentru anul în curs iar

Acces copii cu vârsta între
7 - 18 ani, elevi şi studenţi,

10 lei/pers/zi
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3

4

5

Zona

Teren
tenis

Teren
minifotbal

Teren baschet

Tarif

Valoare tarif

Observaţii

pensionari, în zilele de
sâmbăta şi duminică

12 lei/pers/zi

pensionarii
vor
prezenta CI şi cupon de
pensie

Abonament acces bazin adulţi

162 lei/pers/luna

Abonament acces bazin copii
cu vârsta între 7 - 18 ani,
elevi şi studenţi, pensionari

81 lei/pers/luna

Acces instructori sportivi, cu
studii de specialitate
înot

30 lei/ora/culoar

Acces saună

5 lei/pers /15 min

Acces sală forţă

5 lei/pers /ora

Abonament acces sală forţă

71 lei/pers/luna nelimitat

Acces teren pe timp de zi

20 lei/oră

Acces teren pe timp de noapte
(nocturnă)

30 lei/oră

Închiriat set rachetă tenis

5 lei/oră/racheta

Acces teren pe timp de zi

51 lei/oră

Acces teren pe timp de noapte
(nocturnă)

81 lei/oră

Acces teren pe timp de zi

15 lei/oră

Acces teren pe timp de noapte
(nocturnă)

25 lei/oră

6

Zonă role /
biciclete

Închiriat bicicletă/role

5 lei/oră

7

Parcare

Tarif parcare

gratuit

Obligatoriu
copiii
până la vârsta de 14
ani vor fi însoţiţi de un
părinte,
elevii
si
studenţii vor prezenta
CI
şi
carnet
elev/student
vizat
pentru anul în curs iar
pensionarii
vor
prezenta CI şi cupon
de pensie
Cu
condiţia
să
efectueze minim 10 ore
/săptămână

* Taxele privind închirierea de terenuri şi spatii în cadrul Complexului Turistic de Nataţie sunt cele practicate de
Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, valabile pentru anul 2019.
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