HULLÁMFÜRDŐ ÁRLISTA
ÁRAINK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK!

USZODA VAGY STRAND BELÉPŐK
Uszoda vagy strandbelépő 1.000 .–
TÜKE uszoda vagy strandbelépő 900 .–
PNyK uszoda vagy strandbelépő 700 .–
Kedvezményes (diák, nyugdíjas) uszoda vagy strandbelépő
820 .–
Nyugdíjas uszodabelépő (8.00-14.00-ig váltható,
strandszezonon kívül) 600 .–
Gyermek uszoda vagy strandbelépő (4-14 éves korig,
strandszezonban váltható) 560 .–

Kedvezményes (diák, nyugdíjas) 10 alkalmas uszoda vagy
strandbérlet 6.600 .–
Gyermek 10 alkalmas uszoda vagy strandbérlet (4-14 éves
korig, strandszezonban váltható) 4.420 .–
90 NAPOS USZODA/STRAND BÉRLETEK
90 napos uszoda és strandbérlet 24.390 .–
TÜKE 90 napos uszoda és strandbérlet 21.960 .–
PNyK 90 napos uszoda és strandbérlet 17.070 .–

Délutáni strandbelépő (H-P-ig 15 órától) 600 .–

Kedvezményes (diák, nyugdíjas) 90 napos uszoda és
strandbérlet 18.900 .–

KOMBINÁLT USZODA+STRAD BELÉPŐK

ÉVES USZODA/STRAND BÉRLETEK

Kombinált uszoda+strandbelépő 1.500 .–

Éves uszoda és strandbérlet 73.160 .–

TÜKE uszoda+strandbelépő 1.350 .–

TÜKE éves uszoda és strandbérlet 65.840 .–

PNyK uszoda+strandbelépő 1.050 .–

PNyK éves uszoda és strandbérlet 51.200 .–

Kedvezményes (diák, nyugdíjas) uszoda+strandbelépő
1.230 .–

Kedvezményes (diák, nyugdíjas) éves uszoda és
strandbérlet 60.960 .–

Gyermek uszoda+strandbelépő (4-14 éves korig,
strandszezonban váltható) 840 .–

SZAUNA BELÉPŐK
Szauna belépő 1.120 .–

CSALÁDI STRAND BELÉPŐK
Családi strand belépő gyermekkel 2.300 .–

TÜKE szauna belépő 1.000 .–
PNyK szauna belépő 780 .–

/2 fő felnőtt+1 fő 4-14 éves korig gyermek/
Családi strand belépő diákkal 2.550 .–
/2 fő felnőtt+1 fő 14 éves kor felett diák/
+ 500 .– gyermekenként /4-14 éves korig/
+ 750 .– diákonként /14 éves kor felett/
CSOPORTOS STRAND BELÉPŐK
Csoportos strand belépő /10 fő fölött/
- Felnőtt 900 .–
- Kedvezményes /diák, nyugdíjas/ 750 .–
- Gyermek /4-14 éves korig/ 500 .–
10 ALKALMAS USZODA VAGY STRAND BÉRLETEK
10 alkalmas uszoda vagy strandbérlet 8.640 .–
TÜKE 10 alkalmas uszoda vagy strandbérlet 7.770 .–
PNyK 10 alkalmas uszoda vagy strandbérlet 6.050 .–

15 ALKALMAS SZAUNA BÉRLETEK
Szauna bérlet (15 alkalom) 12.800 .–
TÜKE szauna bérlet (15 alkalom) 11.530 .–
PNyK szauna bérlet (15 alkalom) 8.960 .–
90 NAPOS SZAUNA BÉRLETEK
90 napos szauna bérlet: 26.400 .–
90 napos Tüke szauna bérlet: 23.800 .–
90 napos PNYK szauna bérlet: 18.500 .–
90 napos kedvezményes (diák, nyugdíjas) szauna bérlet:
22.000 .–

ÉVES SZAUNA BÉRLETEK

ÉVES KOMBINÁLT BÉRLETEK

Éves szauna bérlet: 80.000 .–

Éves kombinált bérlet: 135.000 .–

Éves Tüke szauna bérlet: 72.000 .–

Éves Tüke kombinált bérlet: 121.500 .–

Éves PNYK szauna bérlet: 56.000 .–

Éves PNYK kombinált bérlet: 94.500 .–

Éves kedvezményes (diák, nyugdíjas) szauna bérlet:
66.400 .–

Éves kedvezményes (diák, nyugdíjas) kombinált bérlet:
112.000 .–

KOMBINÁLT USZODA VAGY STRAD+SZAUNA BELÉPŐK

EGYÉB

Kombinált (uszoda vagy strand+szauna) belépő 1.780 .–

Értékmegőrző jegy 200 .–

TÜKE kombinált (uszoda vagy strand+szauna) belépő
1.600 .–

Kabin jegy 510 .–

PNyK kombinált (uszoda vagy strand+szauna) belépő
1.250 .–
10 ALKALMAS KOMBINÁLT USZODA VAGY
STRAND+SZAUNA BÉRLETEK

Kulcs kaució 1.000 .–
Vállfa kaució 200 .–

KONDITEREM
Nincs első alkalmas ingyenes jegy!

10 alkalmas kombinált (uszoda vagy strand+szauna) bérlet
14.940 .–

Napijegy: 700 .– /nap

TÜKE 10 alkalmas kombinált (uszoda vagy strand+szauna)
bérlet 13.440 .–

HAVI BÉRLETEK

PNyK 10 alkalmas kombinált (uszoda vagy strand+szauna)
bérlet 10.460 .–

Havi bérlet: 4.000 .– /30 nap
Havi bérlet+3 alkalmas szauna vagy uszoda belépő:
5.500 .– / 30 nap

90 NAPOS KOMBINÁLT BÉRLETEK
90 napos kombinált bérlet: 44.600 .–

NEGYED ÉVES BÉRLETEK

90 napos Tüke kombinált bérlet: 40.100 .–

Negyed éves bérlet: 11.000.- Ft /90 nap

90 napos PNYK kombinált bérlet: 31.200 .–

Negyed éves bérlet+9 alkalmas szauna vagy uszoda belépő
15.500.- Ft /90 nap

90 napos kedvezményes (diák, nyugdíjas) kombinált bérlet:
37.000 .–

FÉLÉVES BÉRLETEK
Fél éves bérlet: 21.000 .– /180 nap
Fél éves bérlet+18 alkalmas szauna vagy uszoda belépő:
30.000 .– /180 nap
ÉVES BÉRLETEK
Éves bérlet: 40.000 .– /360 nap
Éves bérlet+36 alkalmas szauna vagy uszoda belépő:
58.000 .– /360 nap

