NAPIJEGYEK
Alap napijegy
(Kültéri medencék, fedett 50
méteres medence és
élményrészleg)

Wellness
és szauna
jegy

Teljes
napijegy

Délutáni
kedvezmény:
főszezonban 17
órától,
utószezonban
16 órától

Felnőtt napijegy
Gyermek napijegy
3-14 éves korig

(Alapjegy,
szauna és
wellness
használattal)

1.800 Ft

1.450 Ft

1.800 Ft

3.500 Ft

750 Ft

600 Ft

-

-

Diák- és nyugdíjas
napijegy

1.200 Ft

1.000 Ft

1.800 Ft

2.800 Ft

Családi napijegy
(2 felnőtt + 2 gyerek)

4.500 Ft

3.600 Ft

-

-

Szentesi felnőtt
napijegy

1.450 Ft

1.150 Ft

1.450 Ft

2.800 Ft

-

-

-

-

550 Ft

440 Ft

-

-

Szentesi gyermek
napijegy 3-7 éves korig
Szentesi gyermek
napijegy 7-14 éves
korig
Szentesi diák- és
nyugdíjas napijegy

1.000 Ft

800 Ft

1.450 Ft

2.400 Ft

Szentesi családi
napijegy (2 felnőtt + 2
gyerek)

3.500 Ft

2.800 Ft

-

-

500 Ft

-

-

-

Úszójegy

Főszezon: (05.01.-09.30.)

Megjegyzés

3-14 éves kor között érvényes.
Érvényes nappali tagozatos
diák
igazolvány,
vagy
nyugdíjas
igazolvány
felmutatása kötelező.
Gyerek 14 éves kor alatt
értendő.
Szentesi
állandó
lakosok
részére. Személyi igazolvány
és lakcímkártya felmutatása
kötelező.
TÁMOGATOTT,
TÉRÍTÉSMENTES
7-14 éves kor között érvényes,
lakcímkártya
felmutatása
mellett.
Szentesi
állandó
lakosok
részére. Érvényes nappali
tagozatos diák igazolvány,
vagy nyugdíjas igazolvány
felmutatása kötelező.
Szentesi
állandó
lakosok
részére. Személyi igazolvány
és lakcímkártya felmutatása
kötelező. Gyerek 14 éves kor
alatt értendő.
1,5 óra benntartózkodásra
érvényes úszó belépő. 1,5 óra
lejárat
után
napijegy
megváltása szükséges.

Utószezon: (10.01.-04.30.)

A házirend megszegése esetén vagy szolgáltatás vásárlással kapcsolatos szerződés megszegése esetén kötbér fizetendő. Az árak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák és
tárgyév január 1-jétől visszavonásig érvényes. A Szentesi Sport- és Üdülőközpont dolgozói a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát a szolgáltatás
igénybevételekor ellenőrizheti. Figyelem, kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze.

Frissítve: 2019. január 1.

EGYÉB JEGYTÍPUSOK
Csúszda

500 Ft

Sportolói kísérőjegy

300 Ft

Sportolói kísérőjegy bent
tartózkodással

500 Ft

Iskolai úszójegy

500 Ft

Felnőtt rendezvény fürdőjegy
Diák/nyugdíjas rendezvény
fürdőjegy
Szurkolói jegy FELNŐTT
mérkőzés (hazai, bajnoki, kupa)
Szurkolói jegy UTÁNPÓTLÁS
mérkőzés (hazai, bajnoki, kupa)
Búvárjegy felnőtt
Búvárjegy gyerek

2.000 Ft
1.500 Ft
800 Ft
500 Ft
850 Ft
500 Ft

1 fő részére 1 napra érvényes belépőjegy
A kísérőjegy megváltásának feltétele, ha a gyermek legfeljebb 10 éves és
igazolt sportolója valamely szerződött egyesületnek. A jegy
igénybevételével semmilyen szolgáltatás nem vehető igénybe. Belépés:
edzés előtt 15 perccel, Kilépés: edzés után 25 percen belül.
Benntartózkodási idő 15 és 25 perc, a belépőjegy 2 belépést tartalmaz. Aki
mégis használja az üdülőközpont szolgáltatását, annak ki kell egyenlíteni a
szolgáltatás ellenértékét és ezen felül 5.000,- Ft kötbér megfizetésére
köteles. A belépőjegy szeptember 1.- december 31. és január 1.- június 15.
között vehető igénybe.
A kísérőjegy megváltásának feltétele, ha a gyermek legfeljebb 10 éves és
igazolt sportolója valamely szerződött egyesületnek. A jegy
igénybevételével semmilyen szolgáltatás nem vehető igénybe. A belépővel
2 órát tartózkodhat a fürdőben. Aki mégis használja az üdülőközpont
szolgáltatását, azt a szolgáltatás igénybe vételének további lehetőségéből
kizárjuk.
Szentes és kistérségében működő iskolákba - megállapodás alapján- járó
diákok vehetik igénybe edzések, tanórák időtartamára. Az iskolai
úszásórára az egyesületek által biztosított sportolói bérletet nem vehetik
igénybe.
Kizárólag meghirdetett eseményekkor érvényes
Kizárólag meghirdetett eseményekkor érvényes
A mérkőzésre megvásárolt jegy a szolgáltatások igénybevételére nem
jogosít fel.
A mérkőzésre megvásárolt jegy egész napra érvényes, megszakítás nélküli
itt tartózkodás esetén és a szolgáltatások igénybevételére nem jogosít fel.
Kiegészítő szolgáltatás igénybevételére jogosítja fel. Előzetes egyeztetés
szükséges a Clear Water Búvárklubbal.

Búvártagságival rendelkezőknek a napijegyet és búvárkodást foglal
magába. Előzetes egyeztetés szükséges a Clear Water Búvárklubbal.
2 órás benntartózkodásra feljogosító napijegy, igazolás hiányában napijegy
Segway
0 Ft
megváltása szükséges.
A Szentesi Vízilabda Klubhoz illetve a Szentesi Úszó Clubhoz történő tagdíjak befizetéséhez térítésmentesen 20 percre léphetnek
be az üdülőközpontba.

Búvártagsági belépőjegy

600 Ft

MEDENCEBÉRLÉS
Ár

Medence

Megjegyzés

25 méteres tanmedence 1 pálya

1 pálya Ft/óra
2 500,- Ft

33 méteres medence 1 pálya

3 100,- Ft

Fedett 50 méteres medence 1 pálya

3 800,- Ft

Kültéri 50 méteres medence 1 pálya

3 800,- Ft

25 méteres egész tanmedence

Egész medence Ft/óra
15 000,- Ft

33 méteres egész medence

23 000,- Ft előre történő egyeztetések során történhetnek (5 munkanappal előre

Fedett 50 méteres medence egész

38 000,- Ft történő egyeztetés).

Kültéri 50 méteres medence egész

30 000,- Ft

Vendég sportegyesületek részére. Az egész medence bérlések csak
előre történő egyeztetések során történhetnek (5 munkanappal előre
történő egyeztetés).

Vendég sportegyesületek részére. Az egész medence bérlések csak

Az árak nem tartalmazzák a 400,- Ft/fő összegű sportolói díjat, mely a bérlés időtartamára vonatkozóan minden sportolót érint, akik a
bérlés során a bérleményt használják (vendég sportegyesületek esetén)

Főszezon: (05.01.-09.30.)

Utószezon: (10.01.-04.30.)

A házirend megszegése esetén vagy szolgáltatás vásárlással kapcsolatos szerződés megszegése esetén kötbér fizetendő. Az árak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák és
tárgyév január 1-jétől visszavonásig érvényes. A Szentesi Sport- és Üdülőközpont dolgozói a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát a szolgáltatás
igénybevételekor ellenőrizheti. Figyelem, kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze.

Frissítve: 2019. január 1.

BÉRLETEK
10 alkalmas bérlet
Felnőtt bérlet

14.500 Ft

Gyermek bérlet

6.000 Ft

Diák- és
nyugdíjas bérlet

9.700 Ft

Szentesi felnőtt
bérlet

11.600 Ft

Szentesi gyermek
bérlet

4.400 Ft

Szentesi diák- és
nyugdíjas bérlet

8.000 Ft

Úszóbérlet

5 000 Ft

Felnőtt bérlet

43.000 Ft

Gyermek bérlet

18.500 Ft

Diák- és
nyugdíjas bérlet

28.000 Ft

Szentesi felnőtt
bérlet

35.000 Ft

Szentesi gyermek
bérlet

13.000 Ft

Szentesi diák- és
nyugdíjas bérlet

23.000 Ft

Úszóbérlet

14 900 Ft

A bérlet a vásárlástól számítva fél évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára jogosítja fel,
kizárólag nyitva tartási időben.
A bérlet a vásárlástól számítva fél évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára jogosítja fel,
kizárólag nyitva tartási időben. 3-14 éves kor közötti gyermek részére váltható.
A bérlet a vásárlástól számítva fél évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára jogosítja fel,
kizárólag nyitva tartási időben. Érvényes nappali tagozatos diák igazolvány, vagy
nyugdíjas igazolvány felmutatása kötelező.
A bérlet a vásárlástól számítva fél évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára jogosítja fel,
kizárólag nyitva tartási időben. A bérlet lakcímkártya felmutatása mellett váltható meg.
A bérlet a vásárlástól számítva fél évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára jogosítja fel,
kizárólag nyitva tartási időben. A bérlet lakcím kártya felmutatása mellett váltható meg
7-14 éves gyermek részére.
A bérlet a vásárlástól számítva fél évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára jogosítja fel,
kizárólag nyitva tartási időben. Érvényes nappali tagozatos diák igazolvány, vagy
nyugdíjas igazolvány felmutatása kötelező.
A bérlet a vásárlástól számítva fél évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára jogosítja fel,
kizárólag nyitva tartási időben, mellyel 1,5 órát tartózkodhat a fürdőben. Túllépés
esetén a napijegy megváltása kötelező.

30 alkalmas bérlet
A bérlet a vásárlástól számítva fél évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára jogosítja fel,
kizárólag nyitva tartási időben.
A bérlet a vásárlástól számítva fél évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára jogosítja fel,
kizárólag nyitva tartási időben. 3-14 éves kor közötti gyermek részére váltható.
A bérlet a vásárlástól számítva fél évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára jogosítja fel,
kizárólag nyitva tartási időben. Érvényes nappali tagozatos diák igazolvány, vagy
nyugdíjas igazolvány felmutatása kötelező.
A bérlet a vásárlástól számítva fél évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára jogosítja fel,
kizárólag nyitva tartási időben. A bérlet lakcímkártya felmutatása mellett váltható meg.
A bérlet a vásárlástól számítva fél évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára jogosítja fel,
kizárólag nyitva tartási időben. A bérlet lakcím kártya felmutatása mellett váltható meg
7-14 éves gyermek részére.
A bérlet a vásárlástól számítva fél évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára jogosítja fel,
kizárólag nyitva tartási időben. Érvényes nappali tagozatos diák igazolvány, vagy
nyugdíjas igazolvány felmutatása kötelező.
A bérlet a vásárlástól számítva fél évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára jogosítja fel,
kizárólag nyitva tartási időben, mellyel 1,5 órát tartózkodhat a fürdőben. Túllépés
esetén a napijegy megváltása kötelező.

180 alkalmas bérlet
Nyugdíjas bérlet

48.400 Ft

Szentesi
nyugdíjas bérlet

42.500 Ft

A bérlet a vásárlástól számítva fél évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára jogosítja fel,
kizárólag nyitva tartási időben. Nyugdíjas igazolvány felmutatása kötelező.
A bérlet a vásárlástól számítva fél évig érvényes A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára jogosítja fel,
kizárólag nyitva tartási időben. Nyugdíjas igazolvány és lakcím kártya felmutatása
kötelező.

Főszezon: (05.01.-09.30.)

Utószezon: (10.01.-04.30.)

A házirend megszegése esetén vagy szolgáltatás vásárlással kapcsolatos szerződés megszegése esetén kötbér fizetendő. Az árak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák és
tárgyév január 1-jétől visszavonásig érvényes. A Szentesi Sport- és Üdülőközpont dolgozói a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát a szolgáltatás
igénybevételekor ellenőrizheti. Figyelem, kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze.

Frissítve: 2019. január 1.

365 alkalmas bérlet
Felnőtt bérlet

135.000 Ft

Gyermek bérlet

53.240 Ft

Diák- és nyugdíjas bérlet

89.000 Ft

Szentesi felnőtt bérlet

107.000 Ft

Szentesi gyermek bérlet

39.900 Ft

Szentesi diák- és
nyugdíjas bérlet

72.000 Ft

Úszóbérlet

37 400 Ft

A bérlet a vásárlástól számítva 1 évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára
jogosítja fel, kizárólag nyitva tartási időben.
A bérlet a vásárlástól számítva 1 évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára
jogosítja fel, kizárólag nyitva tartási időben. 3-14 éves kor közötti gyermek
részére váltható.
A bérlet a vásárlástól számítva 1 évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára
jogosítja fel, kizárólag nyitva tartási időben. Érvényes nappali tagozatos diák
igazolvány, vagy nyugdíjas igazolvány felmutatása kötelező.
A bérlet a vásárlástól számítva 1 évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára
jogosítja fel, kizárólag nyitva tartási időben. A bérlet lakcímkártya
felmutatása mellett váltható meg.
A bérlet a vásárlástól számítva 1 évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára
jogosítja fel, kizárólag nyitva tartási időben. A bérlet lakcím kártya
felmutatása mellett váltható meg 7-14 éves gyermek részére.
A bérlet a vásárlástól számítva 1 évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára
jogosítja fel, kizárólag nyitva tartási időben. Érvényes nappali tagozatos diák
igazolvány, vagy nyugdíjas igazolvány felmutatása kötelező.
A bérlet a vásárlástól számítva 1 évig érvényes. A bérlet kizárólag a kültéri
medencék-, a fedett 50 méteres medence és az élményrészleg használatára
jogosítja fel, kizárólag nyitva tartási időben, mellyel 1,5 órát tartózkodhat
a fürdőben. Túllépés esetén a napijegy megváltása kötelező.

Egyéb
Chip karóra kauciós díj

3.000 Ft

Óra pótlás

3.000 Ft

Bérlet pótlás
Aktív fegyveres erők és
testületeinek, tagjainak és
mentősöknek éves bérlet

500 Ft
19.800 Ft

Kabinbérlet

20.000 Ft

20 alkalmas sportolói
kísérőbérlet

2.750 Ft

20 alkalmas sportolói
kísérőbérlet bent
tartózkodással

5.500 Ft

Bérlet megvásárlása után fizetendő kauciós díj. Óra visszaadása után a
kauciós díj visszajár!
Az ár tartalmazza az elveszett vagy megrongálódott óra cseréjének a díját,
illetve az óra kauciós díját.
Kizárólag katonák, rendőrök és mentősök vehetik igénybe. A bérlet a
vásárlástól 1 évig érvényes. A bérlet utószezonban 6-8 és 18-21 óra között,
főszezonban 5-8 és 18-21 óra között használható. Felhívjuk a figyelmüket,
hogy reggel 8:30-ig, este pedig 20:30-ig hagyják el a fürdőt, amennyiben
nem hagyják el a mindenkori napijegy megváltásával léphetnek ki.
Bármilyen bérlet vagy belépőjegy megváltása mellett ¼ évre érvényes,
belépésre nem jogosít.
A kísérőbérlet megváltásának feltétele, ha a gyermek legfeljebb 10 éves és
igazolt sportolója valamely szerződött egyesületnek. A bérlet
igénybevételével semmilyen szolgáltatás nem vehető igénybe. Belépés: edzés
előtt 15 perccel, Kilépés: edzés után 25 percen belül. Benntartózkodási idő 15
és 25 perc, a bérlet 2 belépést tartalmaz. Aki mégis használja az üdülőközpont
szolgáltatását, annak ki kell egyenlíteni a szolgáltatás ellenértékét és ezen
felül 5.000,- Ft kötbér megfizetésére köteles. A bérlet szeptember 1.december 31. és január 1.- június 15. között vehető igénybe.
A bérlet megváltásának feltétele, ha a gyermek legfeljebb 10 éves és igazolt
sportolója valamely szerződött egyesületnek. A bérlet igénybevételével
semmilyen szolgáltatás nem vehető igénybe. A bérlettel 2 órát tartózkodhat a
fürdőben. Aki mégis használja az üdülőközpont szolgáltatását, azt a
szolgáltatás igénybe vételének további lehetőségéből kizárjuk.

A már megvásárolt bérletek a megkötött szerződés szerint érvényesek.

Főszezon: (05.01.-09.30.)

Utószezon: (10.01.-04.30.)

A házirend megszegése esetén vagy szolgáltatás vásárlással kapcsolatos szerződés megszegése esetén kötbér fizetendő. Az árak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák és
tárgyév január 1-jétől visszavonásig érvényes. A Szentesi Sport- és Üdülőközpont dolgozói a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát a szolgáltatás
igénybevételekor ellenőrizheti. Figyelem, kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze.

Frissítve: 2019. január 1.

Szentesi Sport- és Üdülőközpont Üdülőházak és kemping árai
Üdülőházak árai
Előszezon
Főszezon
(felújítás előtt) (felújítás után)

2 ágyas kőház (pótágyazható)
4 ágyas kőház

11.200 Ft
16.800 Ft

17.500 Ft
25.560 Ft

Elő- és
utószezon

15.000 Ft

18.500 Ft

Pihenőház (2 szoba+2fürdőszoba)
Pihenőház (2szoba+1fürdőszoba)

27.000 Ft
24.000 Ft

33.500 Ft
30.000 Ft

Pihenőház (akadálymentesített)

16.000 Ft

20.000 Ft

Kutya, macska
Kiegészítő személyi díj

1.000 Ft
2.500 Ft

1.200 Ft
3.100 Ft

Kiegészítő kedv. személyi díj

2.000 Ft

2.500 Ft

1.000 Ft
300 Ft
1.500 Ft/fő/nap

Reggeli

13.360 Ft
18.960 Ft

Megjegyzés
Az év minden napján igénybe vehető
szolgáltatás. Teljes körű fürdőhasználatot és
klímahasználatot tartalmaz.

Főszezon

4 ágyas faház

Kiegészítő pótágy díj
Idegenforgalmi adó

Utószezon
(felújítás után)

Megjegyzés
Az év minden napján igénybe vehető szolgáltatás. Teljes körű
fürdőhasználatot és klímahasználatot tartalmaz.
A pihenőházakra előfoglalni nem lehet, kizárólag abban az esetben áll
rendelkezésre, ha Szentesi Vízilabda Klub nem tart rá igényt. (4 fő részére
alkalmas: 2 fő + 2 pótágy- és személyi díját tartalmazza.) Teljes körű
fürdőhasználatot és klímahasználatot tartalmaz.
A pihenőházakra előfoglalni nem lehet, kizárólag abban az esetben áll
rendelkezésre, ha Szentesi Vízilabda Klub nem tart rá igényt. (Az ár 2 fő
részére értendő, pótágy esetén személyi- és pótágy díj fizetendő) Teljes
körű fürdőhasználatot és klímahasználatot tartalmaz.
Kizárólag az üdülőház mellett kihelyezett kennelben tartózkodhat!
Az üdülőházakban elszállásolható személyek száma feletti vendégek napi
kiegészítő díja. (7 éves kortól)
Az üdülőházakban elszállásolható személyek száma feletti vendégek napi
kiegészítő díja. (7 éves kor alatt)
A szállóvendégek által igénybevett pótágy napi díja.
18 és 70 éves kor közötti vendégeknek személyenként és éjszakánként
fizetendő díj.
Választható svédasztalos reggeli a Liget Étteremben.

Az árlistában szereplő árak egy üdülőházra és egy éjszakára vonatkoznak és a 18% ÁFA-t tartalmazzák, január 1-től, visszavonásig érvényesek. A főszezon
május 1-től, szeptember 30-ig tart. A szállóvendégek részére a kültéri 25-, 33-, 50 méteres medence, gyermekmedence, termál medencék, fedett 50
méteres medence, élménymedence, wellness medencék és szaunapark térítésmentesem vehetők igénybe. A szolárium és csúszda kiegészítő díj ellenében
vehető igénybe. Rongálás esetén a kár értéke utólag kerül kiszámlázásra. A fürdő és a kemping területén a parkolás ingyenes.
Kemping és üdülőházak kedvezmény fő- és utószezonban:30 éjszakát meghaladó vendég részére, folyamatos tartózkodás esetén, 10% kedvezmény jár.
Üdülőházak kedvezmény főszezonban:20 fő vendéglétszámtól és 4 éjszakától 10% kedvezmény jár.
Üdülőházak kedvezmény utószezonban:10 fő vendéglétszámtól és 4 éjszakától 5% kedvezmény jár. 20 fő vendéglétszámtól és 4 éjszakától 10%
kedvezmény jár.

Kemping árai
Megjegyzés

Kemping

Lakóautó
Lakókocsi

2.000 Ft
1.200 Ft

Személygépjármű, motorkerékpár

Sátorhely
Személyi díj 18 év felett
Személyi díj 14-18 év között
Személyi díj 3-14 év között
Személyi díj 3 év alatt
Kutya, macska
Reggeli

900 Ft
1.050 Ft
1.900 Ft
1.500 Ft
900 Ft
térítésmentes
1.200 Ft
1.500 Ft/fő/nap

Az ár egy lakóautóra vonatkozik.
Az ár kizárólag a lakókocsira vonatkozik, a vontató személygépjárműre az erre megállapított díj
fizetendő.

14 év alatt nem kell wellness és szauna felárat fizetni.
14 év alatt nem kell wellness és szauna felárat fizetni.
Kizárólag a kemping területén tartózkodhat! Elhelyezési díj, más költséget nem tartalmaz.
Választható svédasztalos reggeli a Liget Étteremben.

Kötelezően megfizetendő felárak

Idegenforgalmi adó
Áramdíj – lakóautó, lakókocsi
Áramdíj – sátor
Wellness és szauna felár

300 Ft
1.000 Ft
500 Ft
500 Ft

18 és 70 éves kor közötti vendégeknek személyenként és éjszakánként fizetendő díj.
Éjszakánként megfizetendő felár.
Éjszakánként megfizetendő felár.
14 év feletti vendégek esetén személyenként és éjszakánként fizetendő díj.

Az árlistában szereplő árak egy éjszakára vonatkoznak és a 18% ÁFA-t tartalmazzák, január 1-től, visszavonásig érvényesek. A kempingvendégek részére a
kültéri 25-, 33-, 50 méteres medence, gyermekmedence, termál medencék, fedett 50 méteres medence és élménymedence térítésmentesem vehető igénybe,
valamint a szauna és wellness felár ellenében használhatja a szauna és wellness részleget is. A szolárium és csúszda kiegészítő díj ellenében vehető
igénybe. Rongálás esetén a kár értéke utólag kerül kiszámlázásra. A fürdő és a kemping területén a parkolás ingyenes. A kemping szolgáltatásai április 1-től
október 31-ig vehetők igénybe elő- és utószezonban.
Kemping és üdülőházak kedvezmény fő- és utószezonban:30 éjszakát meghaladó vendég részére, folyamatos tartózkodás esetén, 10% kedvezmény jár.

Főszezon: (05.01.-09.30.)

Utószezon: (10.01.-04.30.)

A házirend megszegése esetén vagy szolgáltatás vásárlással kapcsolatos szerződés megszegése esetén kötbér fizetendő. Az árak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák és
tárgyév január 1-jétől visszavonásig érvényes. A Szentesi Sport- és Üdülőközpont dolgozói a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát a szolgáltatás
igénybevételekor ellenőrizheti. Figyelem, kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze.

Frissítve: 2019. január 1.

Szentesi Sport- és Üdülőközpont WELLNESSFÜRDŐ jegyárai
SZAUNA és WELLNESS napijegy
Vidéki szauna és wellness belépő

1.800 Ft

Szentesi szauna és wellness belépő

1.450 Ft

10 alkalmas szauna és wellness bérlet
vidéki

15.000 Ft

10 alkalmas szauna és wellness bérlet
szentesi

Szentesi állandó lakosok részére. Személyi
igazolvány és lakcímkártya felmutatása kötelező.
A bérlet 4 hónapig érvényes és a szaunapark és
wellness részleg használatára jogosít. Bérlet

megvásárlása után 3.000 Ft kauciós díj
fizetendő. Óra visszaadása után a kauciós
díj visszajár!
Szentesi állandó lakosok részére. Személyi
igazolvány és lakcímkártya felmutatása kötelező.
A bérlet 4 hónapig érvényes. Bérlet

12.000 Ft

megvásárlása után 3.000 Ft kauciós díj
fizetendő. Óra visszaadása után a kauciós
díj visszajár!

Babaúszás
Babaúszás

770 Ft

Babaúszás kísérő jegy

440 Ft

10 alkalmas babaúszás bérlet

7.150 Ft

10 alkalmas babaúszás kísérő bérlet

3.960 Ft

Kiegészítő szolgáltatások
Szolárium
10 db szolárium zseton (30 perc)
20 db szolárium zseton (60 perc)

220 Ft/3 perc
2.000 Ft
3.850 Ft

Bemer terápia

2.200 Ft

Szauna felöntés

300 Ft

10 alkalmas bérlet szauna felöntésre

3.000 Ft

30 perc kezelést foglal magába. A jegy kizárólag
kezelést tartalmaz.
Meghirdetett szauna felöntéseken kiegészítő
jegy megvásárlásával vehet részt.
Meghirdetett szauna felöntéseken kiegészítő
jegy megvásárlásával vehet részt.

FIGYELEM, A JEGYEK KIZÁRLÓAG A WELLNESS RÉSZLEGBE HASZNÁLHATÓ FEL, KIEGÉSZÍTŐ JEGYVÁSÁRLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG.

A jegyek kizárólag a Szentesi Sport- és Üdülőközpont recepciójánál vásárolhatók meg nyitva tartási időben!

Főszezon: (05.01.-09.30.)

Utószezon: (10.01.-04.30.)

A házirend megszegése esetén vagy szolgáltatás vásárlással kapcsolatos szerződés megszegése esetén kötbér fizetendő. Az árak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák és
tárgyév január 1-jétől visszavonásig érvényes. A Szentesi Sport- és Üdülőközpont dolgozói a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát a szolgáltatás
igénybevételekor ellenőrizheti. Figyelem, kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze.

Frissítve: 2019. január 1.

