Kuopio-Tahko liikuntakortti
Kaikki kuopiolaiset voivat hankkia henkilökohtaisen Kuopio-Tahko liikuntakortin:
- Kuopion kaupungin Nilsiän asiakaspalvelupisteestä, Ukko-Paavontie 5, 017 482 220
- Valtuustotalon asiakaspalvelusta, Suokatu 42, 017 185 044

Näin saat kortin käyttöösi:
Tule passikuvan kokoisen kasvokuvan kanssa Nilsiän asiakaspalvelupisteeseen tai Valtuustotalon
asiakaspalveluun.
Nilsiässä Syvärin Kuva Ja Kuopiossa KuvaMaija voi lähettää passikuvan suoraan sähköpostilla palvelupisteeseen. (10 e)
Asiakkaan tulee esittää korttia hankittaessa henkilöllisyystodistus.
Kotipaikkakunta (Kuopio) tarkastetaan Kuopion kaupungin sähköisestä järjestelmästä.
Luottokortin kokoinen kortti maksaa 7,90 € (voi maksaa myös e-passilla) ja on voimassa yhden
vuoden ostopäivästä. Vuosittain kortti pitää aktivoida em. palvelupisteissä, tällöin tarkastetaan
uudestaan oikeus kortin käyttöön. Uudelleen aktivointi on maksuton.

Alennukset kortilla:
Saat alennuksen esittämällä kortin ao. palveluntuottajan kassalla
Tahko Span kertalippuhinnat Kuopio-Tahko liikuntakortilla: (ent. terve2022 –liikuntakortti käy edelleen)
Kylpylä aikuiset 5,70 €, yli 18-vuotiaat
Kylpylä 4 € , alle 18 -vuotiaat, eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet ja siviilipalveluksessa olevat,
invalidit, työttömät ao. korteilla
Kuntosali 4 € (normaali 8 €)
Keilailu 15 €/h/rata (normaali alk. 24 €). Ei sis. kenkävuokraa.
SuperCorner Tahko, päivälippu 12 € (normaali 14 €)
SuperCorner ja TahkoSpan kylpylän perhelippu 90 € (5 hlöä, josta väh. 2 lasta (alle 16 v) ja yksi 18 v.
Tahko Farmi Saat kaverin kanssa alennusta: omatoiminen farmikierros 15 €/2 hlöä (norm. 20 €)
Minisafari, 30 min maastoratsastus 40 €/2 hlöä (norm. 50 €) 1 tunnin hevossafari 60 €/2 hlöä
(norm. 70 €) ja 1,5 tunnin hevossafari 75 €/2 hlöä (norm. 90 €)
Keilaetu ei ole voimassa viikoilla: 1, 8, 9, 10, 52
TAHKO GOLF CLUB
TAHKONRINTEET
Greenfeet

3h
päivä (klo 9.30-19.00)
ilta (klo 17.00-19.00)

31 € (norm. 34 €)
33 € (norm. 40 €)
21 € (norm. 26 €)

Normaalihinta
Kuopio-Tahko kortti
ajalla 23.6.-6.8.
Normaalihinta
Kuopio-Tahko kortti

(HUOM! MUUTOKSET MAHDOLLISIA)

www.kuopio.fi
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