
Z důvodu prevence proti nákaze Covid-19, funguje park ve zvláštním režimu. Věnujte, prosíme pozornost následujícím
bodům.

• Zahájení sezóny od pondělí 25.5.2020
• V měsíci červnu otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hod.
• O letních prázdninách otevřeno denně od 9.30 do 18.30 hod.

• Vstupné je možné zakoupit pouze online
• Vstupné je nutné zakoupit na konkrétní den, nejpozději den před návštěvou do 23.00 hod.
• Denní počet návštěvníků je dle nařízení vlády omezen
• Po vyčerpání denního limitu prodaných vstupenek se prodej na daný den automaticky uzavře
• Majitelé již dříve zakoupených dárkových vstupenek nás mohou navštívit bez předchozího ohlášení
• Zakoupit je možné 3 druhy vstupenek + interaktivní a pohádkové hry – základní jednotné vstupné do parku

Permonium® 170 Kč/os., základní jednotné vstupné do parku Duhový svět 110 Kč/os., rodinné vstupné do obou
parků 750 Kč

• Interaktivní a pohádkové hry lze dokoupit k základnímu vstupnému. Hry není nutné dokupovat pro celou skupinu,
avšak hrát ji může celá skupina společně (mimo lanovou aktivitu – tu absolvuje počet osob podle počtu
zakoupených her + počet odměn za hru = počet zakoupených her)

• Ceny her pro park Permonium® - Magic permon I. level 60 Kč, Magic permon II. level s lanovou aktivitou 150 Kč,
Magic permon III. level s lanovou aktivitou 150 Kč, pohádková hra Ztracený permoník 60 Kč. Cena hry pro park
Duhový svět – Duhová kapka 60 Kč

• Děti do 3 let mají vstup zdarma
• Ostatní slevy a výhody po dobu zvláštního režimu neplatí
• Zavazadla si můžete uložit do uzamykatelné skříňky – záloha 50 Kč. Naleznete je u vstupu do parku Permonium®

• Parkování zdarma platí jak pro osobní vozy, tak i autobusy

Za dodržování mimořádných opatření u dětí zodpovídá jejich dospělý doprovod.
Buďte, prosím ohleduplní k sobě navzájem i k ostatním návštěvníkům parku.
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• Doplněk návštěvního řádu je platný do odvolání. K dispozici online zde http://www.permonium.cz/provozni-rad/ a
v tištěné podobě na pokladně Permonia

• U osob od 2 let věku je vstup a pobyt v parku povolen pouze s ochranou nosu a úst. Ochranné prostředky dýchacích
cest je nutné používat v následujících místech – vnitřních prostorách staveb a všech míst, kde se nachází alespoň
dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

• Návštěvníci jsou povinni udržovat mezi sebou vzdálenost minimálně 2 metry
• Upřednostňujeme platby za občerstvení a zboží z giftshopu bezkontaktně
• Za dodržování mimořádných opatření u dětí zodpovídá jejich dospělý doprovod

• Sportovní oblečení a obuv pro sebe i děti. Pro děti případně i náhradní oblečení
• Do Duhového světa je možno přinést si deku. Na pokladně Vám ji za drobný poplatek i zapůjčíme
• Pomůcky na lanové aktivity po každém návštěvníkovi desinfikujeme dle doporučení výrobce. Doporučujeme vzít

si sebou šátek, nebo tunel pod helmu
• Na lanové aktivit doporučujeme přinést si vlastní rukavice, můžete případně zakoupit i na pokladně

• V parku nabízíme občerstvení v Hornické kantýně, Kavárně ve věži, v Duhovém světě i Mlsném krámku. Po dobu 
zvláštních opatření se může stát, že Mlsný krámek bude uzavřen. Návštěvníci Duhového světa mají možnost kdykoli 
navštívit ostatní možnosti občerstvení v parku Permonium®

Permonium® – zábavní park
Padochovská 31, 664 12 Oslavany      GPS: 49.12534662893613 ; 16.342047730042065

• Buďte, prosím ohleduplní k sobě navzájem i k ostatním návštěvníkům parku.
• Děkujeme Vám, že společně s námi dodržujete vše potřebné.

Přejeme Vám příjemný pobyt v parku a mnoho hezkých zážitků při hře. 
Váš Permonium® team            

Zvláštní opatření
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Co vzít sebou

Občerstvení

Kde nás najdete

http://www.permonium.cz/provozni-rad/

