Gdzie nad wodę w wakacje w Krakowie?
2022-06-29
Wypoczynek nad wodą to idealny sposób na spędzenie wolnego czasu w upalne dni. Zobacz, gdzie
podczas wakacji zrelaksujesz się w Krakowie. Przedstawiamy kilka propozycji, gdzie w mieście można
wypocząć latem.

Park Bagry Wielkie
plaże znajdują się od strony ul. Kaczej i Koziej
kąpielisko czynne strzeżone od godz. 10.00 do 18.00
wstęp bezpłatny
W sezonie letnim Bagry to chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów strzeżone
kąpielisko. Miejsce jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W parku znajduje się
boisko do piłki siatkowej i plac zabaw. Podczas spacerów wokół zalewu warto skorzystać z tężni
solankowej. Niebawem udostępnione zostanie również boisko wielofunkcyjne oraz toalety.
Zalew Bagry to jeden z większych zbiorników wodnych położonych w granicach Krakowa. Brzegi
zalewu porośnięte są szuwarem trzcinowym i pałkowym. Stwarza to dogodne warunki do
gniazdowania ptaków wodnych, takich jak perkoz rogaty, zausznik oraz sporo mew
białogłowych, pospolitych i śmieszek. W otoczeniu zbiornika występują łąki o charakterze
wilgotnym, dlatego spotkać można tutaj liczne płazy oraz gady.

Kąpielisko Przylasek Rusiecki
ul. Rzepakowa 26
kąpielisko czynne codziennie od godz. 10.00 do 18.00
wstęp bezpłatny
można dotrzeć komunikacją miejską, rowerem lub samochodem
Atrakcjami tego 26-hektarowego terenu są długie na prawie kilometr pomosty i rozległa
piaszczysta plaża. Sąsiadują z nimi boiska do piłki plażowej, plac zabaw i „pływający” basen o
podwyższonym dnie.
Na odwiedzających czekają wygodne i szerokie ścieżki spacerowe, meandrujące pomiędzy
drzewami, miejsca odpoczynku z ławkami, leżakami czy hamakami. Obiekt dostosowano też do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na terenie kompleksu można wynająć łódki, kajaki,
rowery wodne, a także skorzystać z wyciągu do wakeboardingu.

Przystań na plaży
plaża nad Wisłą na bulwarze Kurlandzkim (koło mostu Kotlarskiego)
czynna od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do 21.00 i w weekendy od godz. 11.00
do 21.00
wstęp bezpłatny
W przystani można wypożyczyć leżaki oraz skorzystać ze sprzętu sportowego, dostępnego na

miejscu. W wakacje na przystani pojawią się również food trucki.

Odkryty basen Ośrodka Sportu i Rekreacji KS Wanda
ul. Bulwarowa 39
czynny od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 18.00
ceny biletów: normalny 25 zł (od godz. 15.00 – 15 zł), ulgowy 18 zł – szkolny, studencki,
emeryci, renciści (na podstawie ważnej legitymacji), od godz. 15.00 – 10 zł, dzieci 4–7
lat – 15 zł (od godz. 15.00 – 8 zł), dzieci do lat czterech wstęp wolny, bilet rodzinny 2+1
– 50 zł, bilet rodzinny 2+2 – 70 zł, KKR 2+3 – 80 zł

Park Wodny
ul. Dobrego Pasterza 126
czynny codziennie od godz. 8.00 do 22.00
Jak co roku, w ramach programu „Bezpieczny Kraków” Miasto zapewnia dzieciom i młodzieży z
Krakowa w okresie wakacyjnym codzienny ulgowy wstęp do Parku Wodnego. Kupony będą
rozdawane od 1 do 29 lipca oraz od 1 do 31 sierpnia w dni powszednie (od poniedziałku do
piątku). Dzieci i młodzież do lat 16 za 1,5 godz. (90 min.) pobyt w hali basenowej i korzystanie z
wszystkich dostępnych atrakcji, z wyjątkiem sauny, zapłacą symboliczną opłatę 10,00 zł. Bilet w
tej cenie będzie można zakupić na podstawie kuponów rabatowych, które będą wydawane
codziennie od poniedziałku do piątku (w okresie trwania akcji) w godz. 8.00 do 10.00 przed
wejściem głównym do Parku Wodnego (ul. Dobrego Pasterza 126). Limit kuponów na cały okres
wakacji wynosi 10,3 tys. (240 sztuk na dzień). Miasto dopłaca do każdego kuponu 7,50 zł.
W ramach tej puli zapewnionych jest codziennie 50 kuponów dla posiadaczy Krakowskiej Karty
Rodzinnej 3+. Kupony te będą do odbioru w punkcie informacyjnym Parku Wodnego. Każdy
posiadacz imiennej KKR 3+ przy odbiorze kuponu musi okazać dokument potwierdzający
tożsamość.
Dzieci do 10. roku życia mogą wejść na halę basenową tylko z pełnoletnim opiekunem. Opiekun
będzie mógł wykupić bilet na 1,5 godz. w promocyjnej cenie 18 zł. Więcej informacji tutaj.

Wodny plac zabaw w parku Jordana
czynny codziennie od godz. 10.00 do 20.00
wstęp bezpłatny
Najmłodsi krakowianie mogą na placu bawić się do woli wśród wodnych armatek, fontann
rozpylających wodę, wodnych strumieni czy tzw. wodnej galaretki.

Basen przy Szkole Podstawowej nr 155
os. 2 Pułku Lotniczego 21
od 27 czerwca do 24 lipca czynny od godz. 10.00 do 21.00, poranne pływanie zostaje
zawieszone do końca sierpnia

Cennik:
bilet
bilet
bilet
bilet
bilet
bilet
bilet

jednorazowy I normalny – 16 zł/godz.
jednorazowy I ulgowy – 14 zł/godz.
rodzinny (2+1) – 35 zł/godz.
rodzinny (2+2) – 40 zł/godz.
grupowy – 100 zł
KKR 3+: ulgowy – 7 zł/godz.
KKR 3+ normalny – 8 zł/godz.

Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim
ul. Kurczaba 29
poniedziałek–piątek, od godz. 6.30 do 22.30
sobota–niedziela, od godz. 7.00 do 22.30
Cennik:
bilet jednorazowy I normalny – 18 zł
bilet jednorazowy I ulgowy – 5 zł/godz.
bilet poranny pn-pt do godz. 8.00: 13 zł/godz.
bilet weekendowy normalny: 32 zł/2 godz.
bilet weekendowy ulgowy: 26 zł/2 godz.
bilet rodzinny 2+1 – 40 zł
bilet rodzinny 2+2 – 50 zł
KKR 3 + – 9 zł/godz.

Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta
ul. Ptaszyckiego 6
poniedziałek–piątek, od godz. 6.15 do 21.45 (ostatnie wejście o 21.00)
sobota–niedziela, od godz. 6.15–20.15 (ostatnie wejście o 19.30)
Cennik:
karnet OPEN PŁYWALNIA – 139 zł
bilet jednorazowy I normalny – 16 zł
bilet jednorazowy I ulgowy – 13 zł
bilet w weekend – 14 zł
bilet poranny – 11 zł
bilet rodzinny (2 dorosłych + 3 dzieci) – 30 zł
karnet 4 wejścia I normalny – 55 zł
karnet 4 wejścia I ulgowy – 45 zł
karnet SUPER COM (Open Com + pływalnia – 159 zł
karnet OPEN VIP (Open Com, 12 x Aqua, Pływalnia) – 209 zł
bilet jednorazowy KKR3+ – 8 zł

Centrum Sportu i Rekreacji Przystań na Eisenberga
ul. Eisenberga 4
poniedziałek–piątek, od godz. 6.00 do 23.00
sobota–niedziela, od godz. 7.00 do 22.00
ceny biletów – dni powszednie:
bilet poranny (w godz. 6 do 8): 12,00 zł/h
bilet normalny: 18,00 zł/h
bilet ulgowy: 15,00 zł/h
bilet rodzinny 2+1: 42,00 zł/h
dopłata do biletu normalnego po przekroczeniu godziny: 0,30zł/min
dopłata do biletu ulgowego po przekroczeniu godziny: 0,25zł/min
dopłata do biletu rodzinnego po przekroczeniu godziny: 0,70 zł/min
ceny biletów – weekendy:
bilet normalny: 19 zł/h
bilet ulgowy: 16 zł/h
bilet rodzinny 2+1: 45 zł/h
dopłata do biletu normalnego po przekroczeniu godziny: 0,30 zł/min
dopłata do biletu ulgowego po przekroczeniu godziny: 0,25 zł/min
dopłata do biletu rodzinnego po przekroczeniu godziny: 0,75 zł/min

Dzielnicowe Centrum Sportu i Rekreacji Com-Com Zone Na Kozłówce
ul. Facimiech 32
poniedziałek–piątek, od godz. 6.30 do 22.30
sobota–niedziela, od godz. 7.00 do 22.30
Cennik:
bilet jednorazowy | Normalny – 18 zł
bilet jednorazowy | Ulgowy – 15 zł
bilet poranny | pn-pt do godz. 8.00 – 13 zł
bilet weekendowy | Normalny – 32 zł/120 min.
bilet weekendowy | Ulgowy – 26 zł/120 min.
bilet rodzinny 2 dorosłych + 1 dziecko – 40 zł
bilet rodzinny 2 dorosłych + 2 dzieci – 50 zł
KKR 3 + | 1 os. – 9 zł/60min

Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 158
ul. Strąkowa 3a
poniedziałek–piątek, od godz. 16.30 do 22.00
sobota–niedziela, od godz. 10.00 do 21.00

Kryty basen na os. Handlowym
os. Handlowe 4
czynne od 27 czerwca od godz. 10.00 do 18.00
Cennik:
bilet normalny – 14 zł/h
bilet ulgowy – 12 zł/h
bilet studencki – 12 zł/h
bilet seniora 60+ – 10 zł/h
KKR 3+ normalny – 8 zł/h
KKR 3+ ulgowy –7 zł/h
bilet rodzinny (2+1) – 30 zł/h
bilet rodzinny (2+2) – 35 zł/h
bilet rodzinny (2+3) – 40 zł/h

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Kurdwanów Nowy” – kryta pływalnia
ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 34a
Szczegółowe informacje tutaj.

Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA
ul. Kolna 2
poniedziałek–sobota, od godz. 7.00 do 22.00 (ostatnie wejście o godz. 20.45)
niedziela, od godz. 7.00 do 22.00 (ostatnie wejście o godz. 20.45)
Cennik dostępny tutaj.
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