Fitness a relax
centrum

Rekreační hala
V hale určené pro odpočinek nechybí vedle rekreačního a dětského bazénu ani vířivka. Příjemnou vodní masáž si návštěvníci mohou
dopřávat v klidnější části haly, stranou od ostatních atrakcí. V protějším
rekreačním bazénu s hloubkou 100 – 130 cm si pak mohou nechat masírovat své tělo ve vodních chrličích,
na vzduchových masážních lůžkách,
uprostřed fontány či dnového gejzíru.
Lákavou atrakcí zejména pro děti je
pak vodní jeskyně. Pro úplně nejmenší
návštěvníky je určeno dětské brouzdaliště s hloubkou 15 – 25 centimetrů.
Sousední dětský výukový bazén se
skluzavkou a vodním hřibem je hluboký
60 – 90 cm. Rodiče a ostatní doprovod
mohou na koupající se ratolesti dohlížet
z pohodlných lehátek.

Do prostor fitness a relax centra v prvním
patře se návštěvníci dostanou po schodech
přímo z recepce. Vstup zevnitř areálu je určen
pouze pro členy Laguna klubu, kteří mohou
v rámci měsíčního předplatného využívat
všechny části komplexu. Příjemným doplňkem služeb je relaxační terasa. Slouží jak
k odpočinku zejména po sauně, masáži, soláriu, spinningu či návštěvě fitness, tak k lehkému občerstvení. Návštěvníci ale mohou také
v klidu posedět v příjemném prostředí fitness
baru, odkud se přímo vstupuje do solária,
na masáže a do prostoru sauny s ochlazovacím bazénkem a odpočívárnou.
Saunu je nutné si dopředu objednat, pokud nejste členy Laguna klubu.

Zábavní hala
Zábavní hala nabízí vedle 58 metrů dlouhého pneumatikového
tobogánu a dvojité patnáctimetrové skluzavky také venkovní tobogán o délce
78 metrů. Jak již napovídá jeho název, celý tobogán je veden
vně objektu. V hale je umístěn pouze dojezd a nástupní
blok v nejvyšším patře haly. Nafukovací pneumatiky
potřebné pro jízdu na tobogánu jsou pro zájemce připraveny u dojezdového bazénku.

Občerstvení
Součástí komplexu je snack bar
Madla´s café s provozem od 8:00 do 22:00,
kde se mohou občerstvit jak návštěvníci bazénu, tak náhodní kolemjdoucí. Je totiž přístupný z recepce i od bazénů.
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Mestský
plavecký areál

Městský plavecký areál Tipsport Laguna
Na Ostrově 900, Beroun-Závodí

Telefon recepce: +420 311 514  401

Městský plavecký areál Tipsport laguna se nachází
v malebném prostředí na berounském Ostrově,
který obtéká řeka Berounka svým hlavním řečištěm
a ramenem s pozůstatky starých mlýnů. Jen pár desítek metrů odsud se do Berounky vlévá její pravý přítok
- řeka Litavka. Výstavba sportovního a zábavního komplexu s denní kapacitou 1800 návštěvníků probíhala od září
2005 do března 2007 a vyžádala si náklady přes 170 milionů
korun. Pro veřejnost byl plavecký areál otevřen 5. dubna 2007. Investorem byla akciová společnost Vodní svět Beroun a.s., která je zároveň
provozovatelem celého zařízení. Jejím stoprocentním vlastníkem je
Město Beroun.

Odbavovací systém

E-mail: info@tipsportlaguna.cz

Pro převlékání při příchodu i odchodu z areálu je určeno patnáct kabinek. Jimi
se pak projde do smíšených šaten, kde
je návštěvníkům k dispozici 276 skříněk
na čip. Jsou zde také dvě hromadné šatny
a šatna pro invalidy. Do bazénu i dalších částí
areálu se vstupuje přes dámské
a pánské sprchy s toaletami.
U východu ze sprch se cesty
návštěvníků rozdělují. Ti, co jdou pouze do plaveckého bazénu,
pokračují vlevo, kde je umístěn i výtah pro vozíčkáře, ostatní směřují
k turniketům. Pro návštěvníky plaveckých závodů či doprovod jsou
určeny šatní skříňky na desetikorunu přímo ve vstupní chodbě do
šaten, vedle zrcadel s vysoušeči vlasů.

Web: www.tipsportlaguna.cz

Provozní doba:

Plavecký bazén: Po 13:00 – 21:30, Út a Čt 7:00 – 21:30
St, Pá, So, Ne 8:00 – 21:30
Zábavní a rekreační část: Po 13:00 – 21:30, Út – Ne 10:00 – 21:30
Fitness a relax centrum (Laguna klub): Po – Ne 10:00 – 21:30
Ceník:

Bazén

1 hod. 1,5 hod.

Po – Pá:

40 Kč

60 Kč

víkendy, svátky:

60 Kč

90 Kč

Bazén + zábavní, rekreační část

1 hod. 1,5 hod.

2 hod.

3 hod.

Po – Pá:

80 Kč

100 Kč

140 Kč

Rodinné vstupné (Po – Pá)

240 Kč

300 Kč

420 Kč

(max. 2 dospělí, nejvíce 5 osob)

víkendy, svátky:

80 Kč

100 Kč

120 Kč

160 Kč

Rodinné vstupné (víkendy, svátky)

240 Kč

330 Kč

420 Kč

600 Kč

(max. 2 dospělí, nejvíce 5 osob)

děti do 3 let zdarma, děti do 6 let 50 %,
děti 6 – 14 let, senioři a ZTP 25 %

Slevy
DDM

Ceník platný do 31.8. 2007, aktuální informace na:
www.tipsportlaguna.cz.
Jiná káva
centrální
parkoviště

Plavecká hala
Pětadvacetimetrový plavecký bazén se šesti drahami a s hloubkou od
120 do 160 centimetrů je včetně horké páry v provozu denně do 21:30. Součástí bazénové haly, kterou od zábavní části odděluje prosklená stěna a turnikety,
je i tribuna pro diváky v 1. patře s dvaceti místy k sezení. Pokud si návštěvník
areálu chce vedle plavání užít také vodních atrakcí, musí si v recepci nechat
nabít čip na vstup do zábavní a rekreační části.
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Cesta za sportem, zábavou i odpočinkem vede přes recepci ve
vstupní hale, kde jsou umístěny také uzamykatelné skříňky na cennosti
a prostor pro kočárky. Přístupový systém do celého komplexu je založen
na principu programovatelných čipů. Obsluha recepce „nabije“ čip na
základě požadavku zákazníka příslušným programem, umožňujícím vstup
do zvolených částí areálu
– buď pouze do plavecké
haly s horkou párou nebo
také do rekreační a zábavní
haly. Samostatně je možné navštívit rovněž fitness,
spinning, saunu, solárium
či masáže v 1. patře. Čip je
schopen dále uzamknout
a odemknout šatní skříňku
a s jeho pomocí lze zaplatit útratu v přízemním baru i v občerstvení relaxačního centra. Čip si může zájemce pronajmout na celý rok a samostatně
si ho pak dobíjet v automatu. V případě naprogramování předpokládaných
služeb nepotřebuje být návštěvník prakticky ve styku s recepcí areálu. Při
pronájmu čipu je ale potřeba počítat s vratnou zálohou ve výši 500 korun.
Při ztrátě čipu je účtována náhrada ve výši 300 korun.

Telefon provoz: +420 311 514 129
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