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Árlista
BELÉPŐJEGYEK

Ft
Kedvezményes
Normál
Fürdő napijegy – felnőtt..........................................................................................................................4 100
4 400
Fürdő napijegy – diák és nyugdíjas*..................................................................................................2 500
2 700
Fürdő napijegy – gyermek (6-14 éves)............................................................................................ 2 000
2 200
Fürdő napijegy – gyermek (6 év alatt)**...............................................................................................100
100
Fürdő napijegy – családi - 2 felnőtt + 1 gyermek (6-14 éves)...................................................8 700
9 400
Családi kiegészítő napijegy (/gyermek)...........................................................................................1 300
1 500
Fürdő délutáni jegy (14 órától) – felnőtt.......................................................................................... 3 350
3 650
Fürdő délutáni jegy (14 órától) – diák és nyugdíjas*....................................................................2 100
2 300
Fürdő délutáni jegy (14 órától) – gyermek (6-14 éves)................................................................1 600
1 800
Fürdő délutáni jegy (14 órától) – családi - 2 felnőtt + 1 gyermek (6-14 éves) ................. 7 000
7 400
Családi kiegészítő délutáni jegy (/gyermek) (14 órától)..............................................................1 100
1 300
Szauna jegy (15 órától) - felnőtt..........................................................................................................3 300
3 500
Szauna jegy (15 órától) - diák és nyugdíjas*.................................................................................... 1 700
1 900
Fürdő napijegy szaunával – felnőtt....................................................................................................6 300
6 600
Fürdő napijegy szaunával – diák és nyugdíjas*.............................................................................4 200
4 400
Fürdő délutáni jegy szaunával (14 órától) – felnőtt.....................................................................5 400
5 700
Fürdő délutáni jegy szaunával (14 órától) – diák és nyugdíjas*............................................. 3 500
3 700
Csoportos fürdő napijegy – felnőtt (min. 20 fő)........................................................................... 3 750
4 000
Csoportos fürdő napijegy – gyermek (6-14 éves) (min. 20 fő).................................................1 900
2 050
Kiegészítő szauna jegy (fürdő napijegy mellé)...................................................................................................2 200
Elővételi fürdő napijegy 2-4 napra (/nap) – felnőtt........................................................................................... 4 100
Fürdőbérlet 5-8 napra (/nap).................................................................................................................................... 3 900
Fürdőbérlet szaunával 5-8 napra (/nap) .............................................................................................................6 000
Fürdőbérlet 9-15 napra (/nap)...................................................................................................................................3 700
Fürdőbérlet szaunával 9-15 napra (/nap)..............................................................................................................5 700
Éves fürdőbérlet – felnőtt..........................................................................................................................................161 200
Éves fürdőbérlet szaunával – felnőtt.....................................................................................................................251 100
Féléves fürdőbérlet.....................................................................................................................................................112 840
Féléves fürdőbérlet szaunával............................................................................................................................... 175 770
Szauna felöntés................................................................................................................................................................... 500
*Érvényes magyar vagy nemzetközi (ISIC) logóval ellátott diákigazolvánnyal/Országos Nyugdíjfolyósító Intézet igazolványával vehető igénybe. Egy diákigazolvánnyal/egy nyugdíjas igazolvánnyal napi egy diák/egy nyugdíjas belépő/VIP Menü váltható.
Nyugdíjas belépő az alábbi időszakokban nem váltható: 2020.okt.23 - nov.01., 2020.dec.19 - 2021.jan.03.
** Összege a fürdő saját termékeinek vásárlásakor levásárolható.
A szaunát és a gyógyvizes medencéket 14 év alatti gyermekek nem használhatják! A szauna fürdőruhamentes terület!
A belépőjegyek és a bérletek napi egyszeri belépésre jogosítanak. Az elővételi jegyek és az 5-15 napos bérletek a vásárlás napjától számított 60 napig, az éves bérletek a vásárlás napjától számított 1 évig, a féléves bérletek a vásárlás napjától számított
6 hónapig jogosítanak belépésre. A chipes adathordozókért 1 000 Ft letéti díjat kell fizetni készpénzben, forintban, amely az
adathordozó leadásával egyidejűleg a lejárat napján a fürdő zárásáig kerül visszafizetésre. A szaunába való belépést a kapacitás
függvényében biztosítjuk. Szaunalepedő letéti díja 1 000 Ft/db. (A szaunába szóló belépőjegyek egy szaunalepedő bérlését tartalmazzák, ennek cseréje 300 Ft/db.)
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ÉTTEREMBEN
VIP MENÜ KEDVEZMÉNYES BELÉPŐVEL***			
Ft
Kedvezményes
Normál
Felnőtt (fürdő napijeggyel)................................................................................................................... 5 590
5 890
Diák és nyugdíjas* (fürdő napijeggyel)............................................................................................ 3 990
4 190
Gyermek (6-14 éves, fürdő napijeggyel)..........................................................................................3 490
3 690
Családi – 2 felnőtt + 1 gyermek (6-14 éves, fürdő napijeggyel).............................................. 10 190
10 890
Családi kiegészítő (/gyermek, fürdő napijeggyel)....................................................................... 2 790
2 990
Felnőtt (fürdő + szauna napijeggyel)................................................................................................ 7 790
8 090
Diák és nyugdíjas* (fürdő + szauna napijeggyel)......................................................................... 5 690
5 890

*Érvényes magyar vagy nemzetközi (ISIC) logóval ellátott diákigazolvánnyal/Országos Nyugdíjfolyósító Intézet igazolványával vehető igénybe. Egy diákigazolvánnyal/egy nyugdíjas igazolvánnyal napi egy diák/egy nyugdíjas belépő/VIP Menü váltható. Nyugdíjas belépő az alábbi időszakokban nem váltható: 2020.okt.23 - nov.01.,
2020.dec.19 - 2021.jan.03.
***Tartalmazza az aznapra érvényes fürdő vagy fürdő + szauna napijegyet, az aktuálisan választható napi
menüt és egy 0,33 l-es üdítőt. Beváltás:
étteremben (a vásárlás napján).
Napi menü: minden nap 11.30 – 14.30.

Normál időszakok:
minden péntek, szombat és vasárnap
2020. október 23. – november 1.
2020. december 19. – 2021. január 3.

A feltüntetett árak magyar forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t.
Egy órával zárást megelőzően jegy és szolgáltatás vásárlásra nincs lehetőség.
A változás jogát fenntartjuk!
Az esetleges nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk!
SZÉP kártyát, Eurót és bankkártyát elfogadunk.
Az árak 2020. október 1-től visszavonásig érvényesek.
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