TÖRÖK SÁNDOR STRANDFÜRDŐ ÉS GYARMATI DEZSŐ SPORTUSZODA - HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

ÁRJEGYZÉK
Érvényes 2019. január 1-jétől

BELÉPŐJEGYEK

10 ALKALMAS BÉRLETEK (érvényesek a váltástól számított 3 hónapig)

Felnőtt
1.500,Felnőtt – 17 óra után
1.200,Gyerekjegy 0-tól 6 éves korig
150,Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgássérült igazolvány felmutatásával
– 6 éves kortól
990,Diák (nappali tag.), nyugdíjas, mozgássérült ig. felmutatásával – 17 óra után
770,Csoportos kedvezmény 10 főtől
-10%
Rekreáció jegy (max. időtartam 3 óra)
770,Rekreáció pótjegy (érvényes felnőtt vagy diák, nyugdíjas napijegy vagy
bérlet mellé váltható)
500,Konditerem jegy (max. időtartam 2 óra)
770,Konditerem pótjegy (érvényes felnőtt vagy diák, nyugdíjas napijegy vagy
bérlet mellé váltható)
500,Szolárium pótjegy 3 perc (csak a rekreáción váltható, az oda érvényes jegy
vagy bérlet mellé)
250,2 órás úszójegy
750,Sportrendezvények lelátójegy - EGYÉB SZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉRE NEM JOGOSÍT!
500,Kísérőjegy - SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE NEM JOGOSÍT!**
(max. időtartam 3 óra)
300,Babaúszás (egy gyermekhez max. 2 db jegy váltható)
750,Konditeremhasználat edzőtáborok, sportegyesületek részére
3000,-/óra

BEUTALÓVAL TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK TÉRÍTÉSI DÍJAI
Medencefürdő (max. időtartam 120 perc)
Masszázs (max. időtartam 120 perc)
Víz alatti sugármasszázs (max. időtartam 120 perc)
Víz alatti gyógytorna (max. időtartam 120 perc)
18 év alattiak gyógyúszása (max. időtartam 120 perc)

380,270,220,220,0,-

Konditerem bérlet (max. időtartam alkalmanként 2 óra)
Rekreáció bérlet (max. időtartam alkalmanként 3 óra)
Úszótanfolyam bérlet (1 gyermek belépését és oktatását tartalmazza)**

6.600,6.600,12.500,-

SPORTOLÓI BÉRLETEK
Diák sportolói bérlet - névre szóló, hódmezővásárhelyi sportegyesületek
igazolt tagjai részére (óra érvényessége: 3 óra)
25 alkalmas felnőtt sportolói bérlet - névre szóló, hódmezővásárhelyi
sportegyesületek igazolt tagjai részére (óra érvényessége: 3 óra)
(érvényes a váltástól számított 3 hónapig)

3.600,12.700,-

30 ALKALMAS BÉRLETEK (érvényesek a váltástól számított 6 hónapig)
Felnőtt
Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgáskorlátozott

33.000,22.000,-

100 ALKALMAS BÉRLETEK (érvényesek a váltástól számított 1 évig)
Felnőtt
Nyugdíjas, diák
Reggeli, délelőtti úszóbérlet (6–10 óráig)
Esti úszóbérlet (17 óra után)

77.000,60.500,44.000,44.000,-

ÉVES KORLÁTLAN BÉRLETEK (érvényesek január 2-től december 31-ig)
Felnőtt – fényképes
Diák, nyugdíjas – fényképes
Reggeli – fényképes úszóbérlet (6–10 óráig)
Esti – fényképes úszóbérlet (17 óra után)

95.000,82.000,50.000,50.000,-

CÉGES BÉRLETEK (érvényesek január 2-től december 31-ig)
Céges fürdőbérlet (napi max. 2 belépés)
Céges konditerem bérlet (napi max. 2 belépés)

MASSZÁZSOK
Frissítő masszázs (kezelés időtartama: 30 perc)***
Frissítő masszázs (kezelés időtartama: 50 perc)***
Sport masszázs (kezelés időtartama: 30 perc)***
Aromaterápiás relaxáló masszázs (kezelés időtartama: 30 perc)***
Orvosi gyógymasszázs (kezelés időtartama: 20 perc)***
Frissítő masszázs (kezelés időtartama: 30 perc)*** - 5 alkalmas bérlet
Frissítő masszázs (kezelés időtartama: 50 perc)*** - 5 alkalmas bérlet
Sport masszázs (kezelés időtartama: 30 perc)*** - 5 alkalmas bérlet
Aromaterápiás relaxáló masszázs (kezelés idő: 30 perc)*** - 5 alkalmas bérlet

2.800,4.300,3.800,3.000,1.800,11.200,17.200,15.200,12.000,-

CSALÁDI JEGYEK (minimum 3 fő belépése esetén)
Családi felnőtt belépőjegy
Családi diák, nyugdíjas belépőjegy
17 óra utáni családi felnőtt belépőjegy
17 óra utáni családi diák, nyugdíjas belépőjegy

BÉRLETI DÍJAK
33-as medence és tanmedencék
Sport- és tanmedencék díja (óra/sáv)
Sávbérlet edzőtábor esetén (tartalmazza a sportolói belépő árát is)
Éves kabinhasználati díj – fűtött
Éves kabinhasználati díj – nem fűtött kabin
Területbérleti díj egyesületek részére (irodahelyiség, raktárhelyiség)
Elárusítóhely

4.000,4.500,5.000,10.000,8.000,500,-/nm/hó
5000,-/nm/nap

EGYÉB
1.200,770,970,600,-

10 ALKALMAS BÉRLETEK (érvényesek a váltástól számított 3 hónapig)
Felnőtt
Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgáskorlátozott
Esti úszóbérlet 17 óra utáni belépéssel
Reggeli úszóbérlet 6-10 óráig

150.000,70.000,-

13.000,8.200,8.800,8.800,-

Kulcs elvesztése
Bérletpótlás
Értékmegőrzés
Törülköző kölcsönzés
Hangosbemondás (max. 2 alkalom, azonos tartalommal)

2.000,2.000,500,500,300,-

PÓTDÍJAK
Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele
Pótdíj időtúllépés esetén
Zárást követően a strand és uszoda területén tartózkodás esetén

A szauna szeptember 15-től május 15-ig üzemel mindennap, a nyári időszakban hetente kétszer. A gőzkabin üzemelése igény szerinti.
* Többféle gyógykezelés esetén a benntartózkodási idő összeadódik.
** Kísérőjegy váltásának feltételei: • a gyermek 10 éves koráig
• diákokból álló csoport kísérőjeként, mindennapos testnevelés kivételével
• mozgásában korlátozott személy kísérőjeként
• úszótanfolyam bérlettel rendelkező gyermek kísérőjeként (1 fő)
*** Minden masszázs esetén a maximális benntartózkodási idő: kezelési idő + 30 perc, azoknak a vendégeknek, akik más szolgáltatást nem vesznek igénybe.

A fenti árak forintban értendők, tartalmazzák az általános forgalmi adót. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

5.000,10,-/perc
10,-/perc

