Bike park Pohorje 2021 – CENIK VOZOVNIC
Vozovnice, veljavnost od PONEDELJKA DO ČETRTKA
Vrsta vozovnice

Odrasli

Mladina

Otroci

Odrasli MB

Mladina MB

Otroci MB

DNEVNA

22,00 €

18,00 €

14,00 €

/

/

/

Obratovalni čas od 09.00 do 17.00
Gondola vozi vsako polno uro.
Otroci: do 15. leta starosti / mladina: od 15. do 19. leta starosti / odrasli: od 19. leta starosti
Oznaka MB predstavlja ceno za Mariborčane (stalno prebivališče v Mestni občini Maribor)
Otroke od 6.–9. leta mora spremljati zakoniti zastopnik ali skrbnik (polnoletna oseba)
Za praznike se smatrajo dela prosti dnevi v Sloveniji, Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem
Če gondola ob delavnikih neprekinjeno kroži, veljajo cene vozovnic kot za vikend/praznik
DDV je obračunan v ceni. Cenik velja od 08.05.2021 naprej

Bike park Pohorje 2021 – CENIK VOZOVNIC
Vozovnice, veljavnost PETEK, SOBOTA, NEDELJA IN PRAZNIKI
Vrsta vozovnice

Odrasli

Mladina

Otroci

Odrasli MB

Mladina MB

Otroci MB

DNEVNA*

34,00 €*

29,00 €*

24,00 €*

23,60 €

21,50 €

17,70 €

4-URNA
VOZOVNICA

28,00 €

23,00 €

18,00 €

/

/

/

Obratovalni čas od 09.00 do 17.00
Gondola kroži od 9.00 do 17.00, zadnji vstop možen ob 17.05
V označenih dnevnih vozovnicah * je v ceno vključen malica, in sicer bon v vrednosti 4,00 €, ki ga lahko uveljavljate:
-

Okrepčevalnica Snežinka: hamburger & osvežilna pijača
Pizzerija La Cantina: 2 x osvežilna pijača
Gondola bar: hot dog & osvežilna pijača
Koča Koča/Bellevue: pleskavica ali pasulj & osvežilna pijača
Koča Luka: hot dog & osvežilna pijača
Okrepčevalnica Peggy: pohan sir s krompirčkom ali Curry klobasa s krompirčkom
Koča Trikotna jasa: kreiner klobasa s sirom & lepinja
Hotel Bellevue: hamburger

Otroci: do 15. leta starosti / mladina: od 15. do 19. leta starosti / odrasli: od 19. leta starosti
Oznaka MB predstavlja ceno za Mariborčane (stalno prebivališče v Mestni občini Maribor)
Otroke od 6.–9. leta mora spremljati zakoniti zastopnik ali skrbnik (polnoletna oseba)
Za praznike se smatrajo dela prosti dnevi v Sloveniji, Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem
Če gondola ob delavnikih neprekinjeno kroži, veljajo cene vozovnic kot za vikend/praznik
DDV je obračunan v ceni. Cenik velja od 08.05.2021 naprej

Bike park Pohorje 2021 – LETNE KARTE
Vrsta vozovnice

Odrasli

Mladina

Otroci

LETNA KARTA

350,00 €

300,00 €

200,00 €

“Letna BPP" * Vozovnica velja za neomejene vožnje s KKŽ in uporabo Bike parka Pohorje
* V času trajanja smučarske sezone vozovnica ne velja s smučarsko opremo (smuči, tekaške smuči, snežna deska, pležuh)
* Vožnja izven označenih kolesarskih prog Bike parka Pohorje (na smučiščih) se kaznuje z odvzemom vozovnice
* Vozovnica velja eno leto od dneva nakupa
* Če Bike park Pohorje ne obratuje, vozovnica velja za uporabo KKŽ, vendar je vožnja po kolesarskem parku strogo
prepovedna, kršitev se sankcionira z odvzemom vozovnice
* Če Bike park Pohorje ne obratuje v času smučarske sezone, vozovnica NE VELJA za uporabo KKŽ
DDV je obračunan v ceni. Cenik velja od 08.05.2021 naprej

Bike park Pohorje 2021 – Gravity card – veljavnost do 07.11.2021
Vrsta vozovnice

Odrasli

Mladina

Otroci

GRAVITY CARD

519,00 €

390,00 €

252,00 €

*Gravity Card vozovnica velja za neomejene vožnje s KKŽ in uporabo Bike parka Pohorje
* Gravity Card vozovnica velja za uporabo v kolesarskih parkih skupine Gravity card – glej: gravity-card.com
* Vožnja izven označenih kolesarskih prog Bike parka Pohorje (na smučiščih) se kaznuje z odvzemom vozovnice
* Vozovnica velja do 08. 11. 2020
* Če Bike park Pohorje ne obratuje, vozovnica velja za uporabo KKŽ, vendar je vožnja po kolesarskem parku strogo
prepovedna, kršitev se sankcionira z odvzemom vozovnice
* Odrasli, letniki rojeni do leta 2001 (20 in več let); Mladina 2002-2004 (17-19 let); Otroci letniki 2005-2014 (7-16) let
* Doplačilo 2,00 €, ob izdelave karte na nov medij (čip) – kavcija se vrne ob vrnitvi
DDV je obračunan v ceni. Cenik velja od 08.05.2021 naprej

COVID 19 - POSEBNI PRODAJNI POGOJI ZA SEZONO 2021
Zaradi pandemije COVID-19 trenutno (22. 04. 2020) ne moremo z gotovostjo potrditi datuma otvoritve
posameznih kolesarskih parkov, članov skupine Gravity Card. Upamo, da bo večina parkov obratovala že konec
maja 2020, vendar je situacija odvisna glede na stanje v državi, kjer se park nahaja. Strankam, ki so karte
Gravity card kupile že v naprej in vsem, ki še to nameravajo storiti, bomo zaradi nastale situacije nudili posebne
pogoje nakupa, in sicer:
Za sezonske karte Gravity card, ki so bile kupljene že v naprej (predprodaja), bomo ob zahtevi vrnili kompletno
kupnino, brez dodatnih stroškov do konca sezone, če karta še ni bila uporabljena. Zahtevke za vrnitev kupnine
pošljite na podjetje Hinterglemmer Bergbahnen, in sicer na spletni naslov hinterglemm@lift.at.
Če bo tudi nadalje ali dokončno onemogočeno obratovanje kolesarskih parkov v različnih državah, zaradi
pandemije COVID-19, bo na ceno karte Gravity card možno uveljavljati naslednje popuste:
- če do konca junija ne bo odprtih več kot 50 % kolesarskih parkov skupine Gravity card, bo na ceno mogoče
uveljaviti 20 % popust;
- če do konca julija ne bo odprtih več kot 50 % kolesarskih parkov skupine Gravity card, bo na ceno mogoče
uveljaviti 30 % popust;
Popust bo mogoče uveljaviti na koncu sezone v kolesarskem parku, kjer je bila karta kupljena.
Za karto Gravity card, ki bo uporabljena več kot 17 dni od dneva nakupa, ni upravičeno uveljavljanje nobenega
popusta.

