
  ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ - СКИ ЦЕНТАР КОПАОНИК

врста карте

Панорамско разгледање жичаром деца одрасли сениори

Појединачна вожња жичаром 300 350 300

3 вожње жичаром 650 850 770

Полудневна карта за вожњу жичаром 850 1.100 1.000

Дневна карта за вожњу жичаром 1.250 1.800 1.500

Изнајмљивање бицикала и картова

Карт - 1 сат 

Карт - полудневна

Карт - дневна

Бицикл - 1 сат

Бицикл - полудневна 

Бицикл - дневна

Пакети за вожњу жичаром, бике парк и картинг

3 вожње жичаром + 1 сат изнајмљивања бицикла или 

карта 

Полудневна карта за вожњу жичаром + полудневно 

изајмљивање бицикла или карта 

Дневна карта за вожњу жичаром + дневно изајмљивање 

бицикла или карта 

Скијање на вештачкој стази одрасли деца цена

1 сат 1.000 800
150

3 сата 2.200 1.700 1.900

Дневна карта 3.000 2.150 45.000

Дневна карта

2-дневна карта

2.200

2.500

2.800

4.500

5 сати

6 сати

све категорије 

1.200

2.000

3.800

Код вишедневног изнајмљивања бицикала и картова обавезно је на крају дана вратити бицикл или карт на место инајмљивања

Услуга паркинга у гаражи

Сваки започети сат

Дневна карта

Месечна карта

Ценовник забавних садржаја

категорије корисника

2.300

500

1.200

1.200

Изнајмљивање Е-

бицикала (бицикли 

са електричним 

мотором)

све категорије

1 сат

3 сата

600

1.400

све категорије 

2.300

500
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Забавни парк деца одрасли

Боб на шинама - појединачна вожња 350 500

Боб на шинама - 3 вожње 850 1200

Тјубинг – појединачна вожња 70 100

Тјубинг - 3 вожње 180 250

Адреналинска вожња (зип лине) - појединачна вожња 300 500

Адреналинска вожња (зип лине) - 3 вожње 800 1200

Дечији град

Авантура парк

Пакети за забавни парк деца одрасли

Тјубинг + боб на шинама + зип лине + појединачна вожња 

жичаром 900 1300

Тјубинг + боб на шинама + зип лине 650 1000

Тјубинг + боб на шинама 380 550

Тјубинг + зиплине 350 500

Боб на шинама + зип лине 550 850

ПОРОДИЧНИ ПАКЕТ ЗА ЗАБАВНЕ 

САДРЖАЈЕ:

Фотографија на бобу на шинама  је 250 дин.

У цену је урачунат ПДВ од 20%

Редовни попусти:

10% за организоване групе од 20 до 50 чланова

Максимално 20% за организоване групе од 51 члана и више (од 51 до 100 чланова 15% и 101 члан и више 20%)

Породични пакет подразумева куповину карата за било који садржај за најмање једну одраслу особу (родитељ) 

и најмање једно дете, уз попуњавање формулара за куповину породичног пакета. 

Попуст износи 10% у односу на редовне цене свих садржаја. 

500 за дете уз обавезну пратњу одрасле особе

450 дин (у трајању до два сата)
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