
врста карте категорије корисника

Панорамско разгледање жичаром деца одрасли сениори

Појединачна вожња жичаром 310 340 320

3 вожње жичаром 650 850 770

Полудневна карта за вожњу жичаром 850 1.100 1.000

Дневна карта за вожњу жичаром 1.250 1.800 1.500

Изнајмљивање бицикала и картова

Карт – 1 сат 

Карт – полудневна

Карт – дневна

Бицикл - 1 сат

Бицикл - полудневна

Бицикл - дневна

Забавни парк деца одрасли

Боб на шинама - појединачна вожња * 350 500

Боб на шинама - 3 вожње * 700 1.000

Тјубинг – појединачна вожња 70 100

Тјубинг - 3 вожње 180 250

Тјубинг + боб на шинама + појединачна вожња жичаром * 500 700

Тјубинг + боб на шинама * 320 450

Дневна карта за забавни парк (било који садржаји) * 1.150 1.600

Спортски терени

Кошарка

Фудбал

Тенис

Мини голф

Превоз аутобусом деца одрасли

Повратна карта (центар Златибора - Торник) 140 200

све категорије

све категорије

600

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ - СКИ ЦЕНТАР ТОРНИК

08.06.2013. - 15.11.2013.

150

350

600

Ценовник за летњу сезону 2013

700 дин/сат

1.600 дин/сат

500 дин/сат

150 дин/сат/по штапу

150

350



ПОРОДИЧНИ ПАКЕТ:

Категорије корисника:

Одрасли су особе рођене 2000. године и раније

Деца су особе рођене од 2001. - 2007.

Деца рођена 2008. и касније имају право на бесплатну вожњу жичаром у пратњи једне одрасле особе

Сениори су особе рођене 1948. и раније

Редовни попусти за све купце карата:

Остали попусти:

10% за студенте власнике ISIC и EURO26 картица

10% за организоване групе од 20 до 50 чланова

Максимално 20% за организоване групе од 51 члана и више

Остало:

Полудневна карта важи од 11:00 до 15:00 ч, као и од 14:00 ч до краја рада центра.

Замена оштећене или изгубљење карте се наплаћује 300 дин по карти.

Депозит за key card je 300 дин.

ПДВ од 20% је урачунат у цене.

УПРАВНИ ОДБОР

ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ

Председник Управног одбора

Петар Лазовић

Корисници могу да користе попуст намењен свим купцима карата и само једну врсту осталих попуста и ова два попуста се сабирају.

Породични пакет подразумева куповину карата за било који садржај за најмање једну одраслу особу (родитељ) и најмање 

једно дете, уз попуњавање формулара за куповину породичног пакета. Попуст износи 30% у односу на редовне цене свих 

садржаја. 

Приликом повраћаја средстава услед спречености да се купљена карта искористи у потпуности враћа се 70% од неискоришћеног 

износа, сем уколико је у питању повреда када се враћа 100% од неискоришћеног износа.

* 20% попуста за појединачну вожњу бобом на шинама. У цене пакета који укључују и вожњу бобом на шинама је урачуната цена 

појединачне вожње бобом на шинама са већ обрачунатих 20% попуста.


