
 

 

Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda 

Belépő típusa Szekrény/Kabin Ár 
Egész napra szóló belépők 

Napi belépő hétköznapokon 
kabinos öltözővel 3 800 Ft 
szekrényes öltözővel 3 400 Ft 

Napi belépő hétvégén és ünnepnapokon 
kabinos öltözővel 3 950 Ft 
szekrényes öltözővel 3 550 Ft 

      
Meghatározott időtartamra (2-3 óra) szóló, kedvezményes belépők 

Reggeli belépő hétköznapokon  
(Érvényes: 2 óra időtartamra, 6.00-8.00 között váltható) 

kabinos öltözővel 3 300 Ft 
szekrényes öltözővel 2 900 Ft 

Reggeli belépő hétvégén és ünnepnapokon (Érvényes: 
2 óra időtartamra, 6.00-8.00 között váltható) 

kabinos öltözővel 3 450 Ft 
szekrényes öltözővel 3 050 Ft 

      

Délutáni belépő hétköznapokon (Érvényes: 17-19 óra 
között, 17.00-tól váltható a Termál részlegen) 

kabinos öltözővel 3 500 Ft 
szekrényes öltözővel 3 100 Ft 

Délutáni belépő hétvégén és ünnepnapokon (Érvényes: 
17-19 óra között, 17.00-tól váltható a Termál részlegen) 

kabinos öltözővel 3 650 Ft 
szekrényes öltözővel 3 250 Ft 

      

Esti belépő hétköznapokon (Érvényes: 19-22 óra között, az 
Uszoda részlegen váltható, 19.00-tól) 

kabinos öltözővel 3 300 Ft 
szekrényes öltözővel 2 900 Ft 

Esti belépő hétvégén és ünnepnapokon (Érvényes: 19-
22 óra között, az Uszoda részlegen váltható, 19.00-tól) 

kabinos öltözővel 3 650 Ft 
szekrényes öltözővel 3 250 Ft 

      
Előre váltható, ajándékozható belépők 

Előre váltott napi belépő (Érvényes: bármely napon, a 
váltástól számított egy éven belül) 

kabinos öltözővel 3 550 Ft 
szekrényes öltözővel 3 950 Ft 

Hydrus utalvány (Tartalma: 1 db napi belépő + 1 db 20 perces  
aroma relax masszírozás, Érvényes: bármely napon, a váltástól 
számított egy éven belül) 

kabinos öltözővel 5 500 Ft 

 

Folytatás a következő oldalon… 

 



 

 

Bérletek 

Egyéni bérletek (1 belépési lehetőség/nap) 

15 alkalmas bérlet - nem névre szóló (Érvényes: a 
váltástól számított egy éven belül) 

kabinos öltözővel 41 600 Ft 
szekrényes öltözővel 47 600 Ft 

50 alkalmas bérlet - nem névre szóló (Érvényes: a 
váltástól számított egy éven belül) 

kabinos öltözővel 133 000 Ft 
szekrényes öltözővel 152 000 Ft 

      
Csoportos bérletek (tetszőleges számú belépési lehetőséggel/nap) 

15 alkalmas bérlet - nem névre szóló (Érvényes: a 
váltástól számított egy éven belül) kabinos öltözővel 49 500 Ft 

50 alkalmas bérlet - nem névre szóló (Érvényes: a 
váltástól számított egy éven belül) kabinos öltözővel 155 500 Ft 

      
Masszázsok 

Aroma relax masszírozás 20 perc   3 000 Ft 
Aroma relax masszírozás 30 perc   4 000 Ft 
Aroma relax masszírozás 40 perc   4 900 Ft 
      

Egyéb szolgáltatások 

Lábápolás (30 perc)   2 100 Ft 
SPA méregtelenítés (30 perc)   1 600 Ft 
Látogatójegy (15 perces vezetett fürdőlátogatás)   1 550 Ft 

 

A jegykiadás záróra előtt 1 órával befejeződik. 

A medencetereket a fürdő zárása előtt 15 perccel már el kell hagyni. 

…………………………………… 

Fürdőinkben mindhárom bank (OTP, MKB, K&H) által kibocsátott SZÉP Kártyát elfogadjuk. 

A fürdőinkben igénybe vehető szolgáltatások a rekreációs, szabadidős alszámláról fizethetőek. 

Az esetleges technikai hibából eredő kártya elutasításáért Társaságunk nem tud felelősséget vállalni.  

Folytatás a következő oldalon… 



 

 

Mindenkit sok szeretettel várunk! 

……………………………………………………….. 

Uszoda:  6:00-22:00  

Társas Gőz:  6:00-19:00  

Társas Termál:  6:00-19:00 

Pénztárzárás a zárórát megelőző 1 órával történik 

 


