K Ü LT É R I É L M É N Y- É S G Y E R M E K M E D E N C É K

J E G YEK ÉS H A SZNÁL AT
A kültéri medencék használatához egy egész napos jegy és egy kiegészítő jegy
megvásárlására van szükség:
JEGY

MIT HASZNÁLHATOK?

ÉRVÉNYESSÉG

Beltéri medencék
Egész napos jegyek valamelyike

egész nap

Uszodakert
(kültéri medencék nélkül)

+

1 turnus
(max 3 óra) azon belül
korlátlan alkalommal

Kültéri élménymedence
és gyermekmedence

Külső medence kiegészítő jegy

A beltéri medencék és az uszodakert (a kültéri medencék kivételével)
bármelyik jeggyel igénybe vehetők az adott jegy érvényességi idején belül.

KÜLTÉRI MEDENCE TURNUSOK
•	A Külső medence kiegészítő jegy kizárólag a vásárlás
napján a kiválasztott turnusra érvényes.
• Egy turnus időtartama 3 óra.
•E
 gy turnusra a kiegészítő jegyek korlátozott
számban kaphatók: legfeljebb 60 darab.
•	Jegyvásárlás: csak aznap, az alábbi turnusbeosztásban megadott időszakokban.
•	Időpontfoglalásra nincs lehetőség.
•	A Külső medence kiegészítő jeggyel a turnus időszakán belül a medencék - befogadóképességüktől
függően - korlátlan alkalommal használhatók.
•A
 kültéri medencéket az uszodakertből külön beléptető kapun keresztül lehet megközelíteni az érvényes kiegészítő jegy érvényesítésével.
•	A kültéri medencéket a turnus vége előtt 15 perccel mindenkinek el kell hagynia. Aki ennek nem tesz
eleget, az az uszodából kizárható a megvásárolt
jegy árának visszatérítése nélkül.
•A
 kültéri medencék kapacitása korlátozott. Az élménymedencét egyszerre legfeljebb 23 fő, a gyermekmedencét legfeljebb 13 fő használhatja.
•A
 beltéri medencéket és az uszodakertet az egész
napos jeggyel rendelkező vendégek egész nap
használhatják (a turnus előtt és az után is)

Egész napos jeggyel használható:
Beltéri medencék

Uszodakert

Kültéri medence kiegészítő jeggyel használható:
Kültéri élménymedence és gyermekmedence

Turnus

1.*

2.

3.

4.

Kültéri medence használat

08.00 - 11.00

11.00 - 14.00

14.00 - 17.00

17.00 - 20.00

Jegyvásárlás a turnusra

07.00 - 10.00

10.00 - 13.00

13.00 - 16.00

16.00 - 19.00

*Hétvégén korlátlanul, hétköznap korlátozottan elérhető. Ellenőrizze a sávbeosztást!
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