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Výlet do parku Permonium®
a Duhový svět
Vážení návštěvníci,
děkujeme, že jste si pro svůj výlet vybrali Permonium® zábavní park s příběhem.
Park je společně s kompletně zrekonstruovanou kulturní památkou těžní věže součástí areálu
KUKLA a nachází se na okraji města Oslavany. Jde o bývalý Rosicko-oslavanský uhelný revír,
který byl postupnou revitalizací přiveden do dnešní podoby a stal se moderním centrem s
bohatou historií. První zmínky o něm sahají až do roku 1865. Za zdařilou a rozsáhlou
revitalizaci bývalého brownfieldu získal areál řadu prestižních ocenění.
Od roku 2018 je areál rozšířen o barevný, přírodní a relaxační park Duhový svět pro nejmenší,
se zábavnými vodními prvky, duhovou vílou Permínou a jejími kouzly.
Těšíme se na Vás a přejeme příjemnou zábavu! Permonium® team
Pro urychlení odbavení na pokladně Vás prosíme, abyste se předem seznámili s nabídkou
poskytovaných služeb v areálu a vybrali si program, který Vás oslovil.

Permonium® zábavní park s příběhem
Padochovská 31, 664 12 Oslavany | www.permonium.cz | www.vezkukla.cz
Gabriela Turinská tel.: +420 546 492 219 | mobil: +420 724 380 529 | e-mail: turinska@st-os.cz
Pokladna: 546 492 215

Zpracovala: Gabriela Turinská, 21.02.2019
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CELODENNÍ VSTUPNÉ DO PARKU PERMONIUM®
Kategorie
Základní jednotné
Rodinné vstupné
Rodinné pasy (s kartou)
Děti do 3 let

Věk
Děti od 3 let + dospělí
2 dospělí + 2 děti do 15 let
2 dospělí + 2 děti do 15 let

Cena
170 Kč/osoba
580 Kč/rodina
550 Kč/rodina
zdarma

CELODENNÍ VSTUPNÉ DO PARKU DUHOVÝ SVĚT
Kategorie
Základní jednotné
Děti do 3 let

Věk
Děti od 3 let + dospělí

Cena
95 Kč/osoba
zdarma

CELODENNÍ VSTUPNÉ DO PARKU PERMONIUM® + DUHOVÝ SVĚT
Kategorie
Rodinné vstupné

Věk
2 dospělí + 2 děti do 15 let

Cena
680 Kč/rodina

INTERAKTIVNÍ A POHÁDKOVÉ HRY
(K celodennímu vstupu do parků Permonium® i Duhový svět lze dokoupit hry s odměnami)
Kategorie
Popis
Cena
Ztracený permoník
Pohádková hra po celém parku i těžní věži
+ 60 Kč/osoba
pro děti od 3 do 6 let
+ originální výhra
Duhová kapka
pro děti od 3 do 6 let
Magic Permon I. level
pro děti od 7 do 10 let
Magic Permon II. level
od výšky 140 cm od 10
do 15 let
Magic Permon III. level
od výšky 140 cm od 15
let

Pohádková hra, vysvobození víly Permíny
v Duhovém světě + originální výhra
Interaktivní hra v celém areálu Permonia i
těžní věži, tajemné štole nebo závalu +
originální výhra
Interaktivní hra v celém areálu Permonia i
těžní věži, se vstupem na lanovou aktivitu
+ originální výhra
Interaktivní hra pro dospěláky v celém
areálu Permonia i těžní věži, se vstupem na
lanovou aktivitu + originální výhra

+ 60 Kč/osoba
+ 60 Kč/osobu

+ 150 Kč/osobu

+ 150 Kč/osobu

LANOVÉ AKTIVITY
(Lanová aktivita je součástí hry Magic permon II. a III.levelu, nebo je možno si ji dokoupit samostatně)
Kategorie
Popis
Cena
Industriální stezka
275 m dlouhé lanové centrum, propojení těžní a
150 Kč/osobu
od 12 let výška 140 cm
vodárenské věže, 11 překážek | úroveň červená
Pavoučí past
2patrové lanové centrum spojené se sopkou,
150 Kč/osobu
od 10 let výška 140 cm
15 překážek
Adr paket
pavoučí past + industriální stezka + salpóna
350 Kč/osobu
od 12 let výška 140 cm
Salpóna
1x dvojitý sjezd z terasy věže - délka 60 + 50 m
60 Kč/osobu
od 12 let výška 140 cm
Škrtí lanovka
1x sjezd lanovkou pro děti - délka 50 m
60 Kč/osobu
od 6 do 12 let
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