VSTUPNÉ NA KÚPALISKO OD 01. JÚNA 2022
Belépőjegyek - érvényesek 2022. Június 1-től
Celodenné lístky
Egésznapos belépők

Dospelý - Felnőtt
Dôchodca - Nyugdíjas (nad 62 rokov)
Dieťa - (4-15) - Gyerek
Držiteľ karty - ISIC, ITIC
ISIC, ITIC kártyával rendelkező
Rodinná vstupenka **
(3-4 osoby, min.1 dospelý)
Családi belépő **
(3-4 személy, min. 1 felnőtt)
Skupinový lístok ( min. 15 osôb)
Csoportos jegy ( min. 15 személy )
Možnosť prenájmu
Bérlési lehetőség

Skriňa - Szekrény
Lehátko - Napozóágy
Beach volejbal - Beach pálya
Volejbalová lopta - Röplabda
Stolnotenisové rakety
Pingpongütők

Lístky od 17:00 hod.
Belépők 17:00 órától

Permanentky na 15 vstupov
15 belépésre szóló bérletek

Obyvateľ Komárna (SK)

Obyvateľ Komárna (SK)

Obyvateľ Komárna (SK)

a Komáromu (HU)*

a Komáromu (HU)

a Komáromu (HU)

komáromi lakos

komáromi lakos

(SK és HU)*

9,00 €

komáromi lakos
(SK és HU)*
5,50 €

110,00 €

(SK és HU)*
70,00 €

6,00 €

4,00 €

75,00 €

55,00 €

20%
zľava
z
celodenných
lístkov

20%
kedvezmény
az
egésznapos
belépőkből

20% zľava z celodenných lístkov

40% zľava z celodenných lístkov

20 % kedvezmény az egésznapos belépőkből

40 % kedvezmény az egésznapos belépőkből

40% zľava z aktuálneho cenníka
40% kedvezmény az aktuális árjegyzékből

Celý deň
Egész nap

na hodinu
1 órára

záloha
letét

1,00 €

1,00 €

2,00 €

2,00 €
2,00 €

5,00 €

1,50 €

10,00 €

1,50 €

5,00 €

* Každý občan s trvalým pobytom na území mesta Komárno a Komárom má nárok na zvýhodnený lístok, ak sa bez vyzvania preukáže platným občianskym preukazom.
* Minden komáromi lakhellyel (SK és HU) rendelkező lakosnak lehetősége van kedvezményre, amennyiben felmutatja érvényes személyi igazolványát, lakcímkártyáját.
** Rodinná vstupenka platí pre 3 alebo 4 osoby v jednej rodine za účasti min. 1 dospelého a v ľubovolnej kombinácii ďaľších rodinných príslušníkov (+ďalšie dieťa....cena podľa cenníka)
** A családi belépő 3 vagy 4 fő részére érvényes egy családon belül, legalább egy felnőtt és tetszőleges további családtag részére (további gyerek esetén az aktuális belépő árát számoljuk).

Jednodňový lístok (aj v prípade použitia permanentky ) Vás oprávňuje na jednorazový vstup .
Az egynapos jegy (a bérlet használata esetén is ) naponta egy belépésre jogosítja fel.
Každý občan s trvalým pobytom na území mesta Komárno a Komárom má nárok na zvýhodnený lístok , ak sa bez vyzvania preukáže platným občianským preukazom.
Minden komáromi lakhellyel (SK és HU) rendelkező lakosnak lehetősége van kedvezményre, amennyiben felmutatja érvényes személyi igazolványát, lakcímkártyáját.
Nárok na zľavnený lístok treba hlásiť s preukazom vopred (dôchodcovia, študenti, deti) .
A kedvezményekre való jogosultságot igazolvánnyal előre szükséges igazolni (nyugdíjas, diák, gyermek).
Permanentky zakúpené v roku 2022 platia do 31.12.2022.
2022–ben vásárolt bérletek 2022.12.31 –ig érvényesek.
Hostia môžu byť v bazénoch do 19:40 hod. Areál termálneho kúpaliska treba opustiť do 20:00 bez potreby predchádzajúceho upozornenia .
Vendégeink 19:40 -ig tartózkodhatnak a medencékben . A fürdő területét mindenki köteles külön felszólítás nélkül 20:00 -ig elhagyni.
Zmena cien vyhradená. Zľavy nie je možné kombinovať a kumulovať.
Az árvaltozás fentartott. A kedvezmények nem vonhatók össze és nem halmozhatók.
Ceny sú v eurách vrátane DPH.
Az árak euróban áfával értendők.

