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Permonium® zábavní park s příběhem 
Ceník školy 2020  

Hlavní program Určení Zahrnuje Orientační doba Cena* 
 

DUHOVÁ KAPKA 
pohádková hra  

v parku Duhový svět 
 

MŠ 
 

Pohádková hra s environmentální tématikou a naučným charakterem, 
zaměřeným na ochranu životního prostředí. Odehrává se v Duhovém 
světě – nové části parku Permonium® se zábavnými prvky, vílou 
Permínou a jejími kouzly + krásná odměna pro děti   

2–3 hod. 160 Kč 
 

ZTRACENÝ PERMONÍK  
dobrodružně-naučná hra  

MŠ 
1.- 2. ročník ZŠ 

Pohádková hra v celém areálu Permonia i těžní věže   
+ s odměnou pro děti „Permonická medaile “ 

2–3 hod. 190 Kč 

MAGIC PERMON I. level 
interaktivní hra 

 
3.- 5. ročník ZŠ 

 

Hra v celém areálu Permonia i těžní věže, tajemné štole nebo závalu 
+ originální odměna pro výherce 

3–4 hod. 
 

240 Kč 
 

MAGIC PERMON II. level 
interaktivní hra 

 
6.- 9. ročník ZŠ 

(od 10 let 140 cm) 

Hra v celém areálu Permonia i těžní věže, tajemné štole nebo závalu,   
se vstupem na lanové centrum  + odměna pro výherce 

3–4 hod. 
 

320 Kč 
 

MAGIC PERMON III. level 
interaktivní hra 

SŠ 
dospělí 

Hra v celém areálu Permonia  i těžní věže, tajemné štole nebo závalu , 
se vstupem na lanové centrum + odměna pro výherce 

3–4 hod. 
 

320 Kč 
 

Doprovodný program     

SALPÓNA 
 

Od 12 let a 140 cm 
1 x dvojitý sjezd lanovkou do volného prostoru z terasy těžní věže pod 
vedením zaškolených instruktorů, vč. bezpečnostních prvků 

10 min./os. 
 

60 Kč 
 

ŠKRTÍ LANOVKA 
 

Od 6 - 12 let 
1 x sjezd lanovkou pro děti, pod vedením zaškolených instruktorů, 
včetně všech potřebných bezpečnostních postrojů a prvků 

10 min./os. 
 

60 Kč 
 

    
2 denní výlet Zahrnuje Děti do 10 let Děti nad 10 let Doprovod/oběd 

24 hodin v Permoniu 
Dopolední program, oběd, odpolední program, večeře, nocleh, 
snídaně, celodenní pitný režim  

1 150 Kč 
 

1 250 Kč 
 

120 Kč 
 

  

 

 

 

1 vstup doprovodu k 10 žákům ZDARMA| pro doprovod teplý nápoj ZDARMA | parkoviště ZDARMA 

Další nabízené služby 

Jednotný oběd z restaurace Dobrá chvíle (Kuřecí řízek s bramborovou kaší + nápoj) 120 Kč 

Exkurze do výroby STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s.r.o. / muzem Oslavany 40Kč / 1 osoba   

Doprava Permonbusu Cenová kalkulace na vyžádání 


