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Árak 

Belépők:
2023.03.01 Alkalom Időtartam Jogosultság

FT Uszodai belépés wellness használat nélkül!
Felnőtt belépő 1 3 óra

1 3 óra 

Belépőjegy balatonfüredi  lakcímmel rendelkezőknek 1 3 óra Lakcímkártya  felmutatása kötelező !

Családi belépők: 
Családi belépőjegy /2 felnőtt, 1 gyermek/ 1 3 óra 

Családi belépőhöz kiegészítő jegy gyermekeknek 1 3 óra

Wellness : gőzfürdő, jacuzzi, finn szauna, infra szauna Uszoda belépőn felül fizetendő!
Felnőtt belépő 1 3 óra
Gyermek /diák/ nyugdíjas belépő / fogyatékkal élő 1 3 óra

1 3 óra

Egyéb  belépők :

Nézőjegy 800,00 1

Bérletek: Bérletek 1000 Ft-os   kaucióval válthatók
10 alkalmas bérlet felnőtt 10 3 óra 90 napig érvényes

 3 óra 90 napig érvényes

10 3 óra 90 napig érvényes

Csoportos belépők : 

Egyéb díjak: 
Úszósapka  bérleti díj 700,00 1000 forintos kaucióval váltható vissza 
Értékmegőrző  használat 500,00 3 óra 

pótjegy ( időkorlát túllépés miatt) Minden megkezdett 10 perc után 

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. 
0-3 éves korig a belépés ingyenes.
Gyermek jegy: 3-6 éves korig 
Diák jegy:  A diák jegy  nappali tagozatos jogviszony alapján, diákigazolvány felmutatása mellett váltható.
14 év alatti gyermek csak 18 év feletti kísérővel vagy (11-14 év között) szülői felelősségnyilatkozat adása  után használhatja az uszodát.
A balatonfüredi kedvezmény fényképes igazolvánnyal és lakcímkártyával érvényes.
A nyugdíjas jegyek 65 év felettiekre vagy nyugdíjas igazolvánnyal és fényképes igazolvánnyal rendelkezők részére válthatóak.
Fogyatékkal élő vendég jegy: Orvosi igazolás szükséges. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a wellness-részleg a délutáni/esti órákban és munkaszüneti napokon elérheti a maximális 30 fő befogadóképességet!
Úszósapka használata kötelező, kérjük, gondoskodjanak a felszerelésről!

 

2 200,00 

Gyermek / diák / nyugdíjas / fogyatékkal élő vendégeink 
részére 1 600,00 

1 900,00 

5 500,00 

1 200,00 
Családi belépővel váltható 14 év alatti gyermekeknek, 2. 
gyermektől 

2 000,00 
1 700,00 

rendezvény 
alatt 

Kizárólag rendezvények idején, lelátón tartózkodásra 
jogosít.

19 000,00 

10 alkalmas gyermek / diák / nyugdíjas/ fogyatékkal élő /  
bérlet 14 500,00 

10 alkalmas bérlet balatonfüredi lakcímmel 
rendelkezőknek 16 500,00 

egyedi árajánlat szerint árajánlat kérés 
balatonkonferencia@t-online.hu

1 500,00 
10 

percenként
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