CENIK SMUČARSKIH VOZOVNIC
- PREDPRODAJA
SEZONA 2021/2022
VRSTA VOZOVNICE

ODRASLI

SENIORJI (1961 in

OTROCI
(2015-2007)

MLADINA (2006-1998)

starejši)

Dnevna DEPO (veljavna tekočo
smučarsko sezono – 2021/22)

34,00

20,00

28,00

Nočna DEPO (veljavna tekočo
smučarsko sezono – 2021/22)

24,00

16,00

20,00

Sezonska vozovnica (KG+V)
(dnevna + nočna smuka)

499,00

299,00

399,00

Družinska kombinacija (KG+V):
2 odrasla + 1 otrok
(z nočno smuko)

870,00

/

/

Družinska kombinacija (KG+V):
2 odrasla + 2 otroka
(z nočno smuko)

930,00

/

/

SEZONSKA Kranjska Gora
(nočna + dnevna smuka)

427,50

247,00

332,50

Vse cene so v € in vključujejo DDV. Predprodaja vozovnic teče od 01.10.2021 do vključno 30.11.2021.
Sezonska vozovnica Kranjska Gora velja na smučišču Kranjska Gora v zimski smučarski sezoni
2020/21.
Sezonske vozovnice (Kranjska Gora in Vogel) in Družinske kombinacije (Kranjska Gora in Vogel) so
veljavne v smučarski sezoni 2021/22 do zaključka zimske sezone. Vozovnice v poletni sezoni 2022 za
panoramske prevoze s sedežnico Vitranc 1 v Kranjski Gori ne veljajo.
Pri družinski kombinaciji so odrasli lahko samo starši in izven zakonski partnerji, ki bivajo z otrokom
na istem naslovu. Cena družinske kombinacije velja samo v primeru, ko so vozovnice v izbrani
kombinaciji kupljene naenkrat, veljajo za individualno prodajo in ne za člane smučarskih klubov. Več
informacij in cenik ostalih družinskih kombinacij si lahko ogledate na spletni strani ski-kranjskagora.com .
Otroške vozovnice ne veljajo na otroškem traku.
Sezonske vozovnice se izdajajo na čipe (za izdajo novega čipa je potrebno doplačilo v višini 5,00 EUR),
pri izdelavi je potrebno priložiti tudi fotografijo.

En otrok do 6 let v spremstvu enega starša smuča brezplačno v kolikor koristi kontrolnik vozovnic in
napravo skupaj s staršem oz. spremljevalcem. V kolikor koristi napravo sam, potem potrebuje
samostojno otroško smučarsko vozovnico. V primeru koriščenja smučarske šole oz. organiziranih
tečajev potrebuje samostojno otroško smučarsko vozovnico.
Ob nakupu vozovnic za otroke, mladino in seniorje je potrebno na blagajni predložiti osebni
dokument.
Vse vrste vozovnic so neprenosljive in se jih ob zlorabi odvzame brez potrdila s strani zaposlenih RTC
Žičnice, Kranjska Gora, d. d..
Družba si pridržuje pravico do spremembe cen in vrste vozovnic brez predhodnega obvestila. Splošni
pogoji poslovanja družbe RTC Žičnice, Kranjska Gora, d. d. so v celoti objavljeni na spletni strani skikranjska-gora.com.
Kranjska Gora, 04. 05. 2021
Direktor: Peter Wettengl

