
www. leheltermalfurdo.hu                              LEHEL Thermálfürdő Kft. 

BELÉPŐJEGY  –  BÉRLET ÁRAK   -    TICKETS 

PÉNZTÁRZÁRÁS   CLOSING  

az uszoda/fürdő zárása előtt 60 perccel történik 

BELÉPŐJEGYEK (HUF - ÁFÁ-t tartalmazza) 2021.10.01-től 

TICKETS/Билеты/ квитки     (in HUF including VAT) 
Jászberényi 

lakosoknak  

не надсилає 

BELÉPŐK 

TICKETS 

квитки 

Felnőtt Belépő                           Ticket for adults/ прийом дорослих 1.500 1.800 

           Felnőtt  Belépő + Szauna + lepedő 2.800 3.100 

Diák, Gyermek, Nyugdíjas belépő/Tickets for pensioner, children 1.150 1.450 

          Belépő + Szauna + lepedő 2.400 2.700 

úszójegy(reggel 6-8 h-ig) Ticket for swimming (on working day 6–8) 900 1.050 

KEDVEZMÉNYES BELÉPŐJEGY/DISCOUNT    TICKETS 
Családi jegy/ Tickets for Family (2 felnőtt/adult + 2 gyermek/children) 

további gyermekenként 

4.800 5.400 
850 1100 

nyári délutáni belépő 17.0 0 óra után                        gyermek (children) 

after 17.00 in summer                                           felnőtt (adults) 

850 1200 
1150 1450 

csoportos belépő/ tickets for group (min. 15 fő) 1100 1350 

oktatójegy – úszásoktatásra (max 2 óra – hétköznap/gyerek) 900 

BÉRLETEK                              -     SEASON TICKETS  -                  проходит 
Felnőtt Bérlet (10 alkalom) 13.200 16200 

Felnőtt Bérlet (20 alkalom) 25.200 30600 

Ajándékutalvány (felnőtt belépő + szauna) 13.200/5Alk; 25.200/10 Alk 

Diák, Gyermek, Nyugdíjas bérlet (10 alkalom) 10.200 12600 

Diák, Gyermek, Nyugdíjas bérlet (20 alkalom) 19.200 24600 

REGGELI Úszóbérlet (10 alk./érvényes 6-8 h-ig) 7800 9000 

REGGELI Úszóbérlet (20 alk./érvényes 6-8 h-ig) 15.000 17400 

EGYÉB Szolgáltatások   -  OTHER Services    -   інші послуги   - другие услуги 

Úszósapka bérlet                                             swimming cup 200 

Szauna belépő   + lepedő                  Sauna  + lease of sauna towel 1300 

regisztrációs jegy                                    registration ticket 200 

szekrénybérlet                                              lease of locker 200 

napozóágy bérlete                                        lease of sunbed 750 

FIGYELEM! 
Fizetéshez SZÉP Kártyát, bankkártyát elfogadunk, kérem ezirányú igényét előre jelezze. 

Diák belépőjegyet kizárólag 18 éves kor alatt, és a KIZÁRÓLAG érvényes diákigazolvány 

felmutatásával adunk ki, 

Jászberényi (állandó lakcímmel rendelkező/Постійна адреса) lakosok részére igénybe vehető 

kedvezményeket érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya esetén tudjuk biztosítani, 

Nyugdíjas belépőjegyet KIZÁRÓLAG (saját jogú) öregségi (65 év) vagy rokkantsági nyugdíjban 

részesülők részére adunk ki (érvényes személyi, nyugdíjasigazolvány, nyugdíjjogosultság 

igazolása esetén) 

3 éves korig regisztrációs/kiegészítő jegy megváltása szükséges, 

Uszodánkban az Úszómedence KIZÁRÓLAG úszósapka, a Szauna szaunakendővel/lepedővel 

használható a higéniai biztonság megőrzése érdekében, 

Szekrény, szaunalepedő, úszósapka bérlete esetén kaució szükséges, 

Bérleteink a kiadást követő 3 hónapig érvényesek, kérjük a házirend betartását, 

KELLEMES FÜRDŐZÉST/ HAVE A NICE STAY! 


