cenník 2019
VSTUPNÉ

Predpredaj on-line

Vstup do areálu 1 deň

Predaj na mieste
4. − 7. júl 2019

zľavnený (1 osoba)

2€

celý (1 osoba)

4€

1. vlna predaja: Permanentka 4. − 7. júl 2019

od spustenia do 31. mája 2019

zľavnený (1 osoba)

22 €

celý (1 osoba)

30 €

2. vlna predaja: Permanentka 4. − 7. júl 2019

od 1.6. − 7. júla 2019

4. − 7. júl 2019

zľavnený (1 osoba)

25 €

28 €

celý (1 osoba)

35 €

38 €

Štvrtok 4. júl 2019 *

od spustenia do 7. júla 2019

4. − 7. júl 2019

zľavnený (1 osoba)

10 €

12 €

celý (1 osoba)

13 €

15 €

Piatok 5. júl 2019 *

od spustenia do 7. júla 2019

4. − 7. júl 2019

zľavnený (1 osoba)

10 €

12 €

celý (1 osoba)

13 €

15 €

Sobota 6. júl 2019 *

od spustenia do 7. júla 2019

4. − 7.7. 2019

zľavnený (1 osoba)

10 €

12 €

celý (1 osoba)

13 €

15 €

Nedeľa 7. júl 2019 *

od spustenia do 7. júla 2019

4. − 7. júl 2019

zľavnený (1 osoba)

8€

10 €

celý (1 osoba)

10 €

13 €

od spustenia do 7. júla 2019

4. − 7. júl 2019

60 €

75 €

od spustenia do 7. júla 2019

4. − 7. júl 2019

75 €

95 €

Permanentka RODINA 2+1: 4. − 7. júl 2019
2 dospelé osoby + 1 dieťa od 6r. do 15 r.
Permanentka RODINA 2+2: 4. − 7. júl 2019
2 dospelé osoby + 2 deti od 6r. do 15 r.

Podmienky zľavneného vstupného:
Vstupenky sú v predaji cez webovú stránku www.predpredaj.sk a www.festivalvychodna.sk
Vstupenky si možno zakúpiť aj v mieste konania festivali, avšak za zvýšnú cenu. Návštevníci, ktorí si kúpia pernamentku alebo denný lístok na Veľkú
scénu za vstup do areálu neplatia. Návštevníci, ktorí si zaplatia len vstup do areálu, si musia v prípade záujmu lístok na programy uvádzané na Veľkej
scéne dokúpiť v plnej sume. Vstupné do areálu sa neodpočítava. Deti vo veku do 6 rokov majú do areálu amfiteátra, na všetky programy vstup
zdarma. Návštevníci s trvalým pobytom obci Východná majú vstup do areálu amfiteátra zdarma. Deti vo veku 6 - 15 rokov, držitelia karty ISIC, ITIC,
Euro26, dôchodcovia, držitelia preukazu ZŤP / ŤZPS a návštevníci s trvalým pobytom v obci Východná majú vstup na programy zľavnený. Zľavnené
vstupné sa poskytne na základe predloženia zákazníckych preukazov MAXI KLASIK (prenosný/neprenosný), JUNIOR RAILPLUS, KLASIK RAILPLUS, SENIOR RAILPLUS, SKUPINA, SKUPINA MINI. Zľavnené vstupné zároveň platí aj pre držiteľov železničných preukazov ZSSK, Železničnej
spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. a Železníc Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ ako aj pre všetky druhy cestovných lístkov s
cieľovou stanicou Východná. Zľava sa týka iba držiteľa platného preukazu, respektíve platného cestovného lístka, a nie je možné ju kumulovať. Cena
rodinných vstupov je konečná a nie je možné ju kumulovať so žiadnymi uvedenými zľavami. *Kapacita Veľkej scény obmedzená na 6000 miest.

