
AquaCity jegyárak  2015 

Jegytípus  

  

Vidéki 
jegyárak 

Egerszeg kártyás 
jegyárak 

Felnőtt fürdő jegy egész napra  
18 éves kor felett, korlátlan medencehasználattal, öltözőszekrénnyel                                                                                                                                                              

3000 1500 

Diák fürdő jegy egész napra  
7-17,99 éves kor között, korlátlan medencehasználattal, öltözőszekrénnyel 

2400 1200 

Gyermek, nyugdíjas fürdő jegy egész napra  
2-6,99 éves kor között, illetve nyugdíjas igazolvánnyal 
Korlátlan medencehasználattal, öltözőszekrénnyel 

1500 750 

Felnőtt kombinált jegy egész napra  
18 éves kor felett, korlátlan medence-  és csúszdahasználattal, öltözőszekrénnyel 

4200 2100 

Diák kombinált jegy egész napra  
7-17,99 éves kor között 
12 éves kor alatt csak szülői engedéllyel, nyilatkozat kitöltésével 
Korlátlan medence-  és csúszdahasználattal, öltözőszekrénnyel 

3800 1900 

Családi fürdő jegy egész napra 
4 fő részére (2 felnőtt 2 diák), korlátlan medencehasználattal, öltözőszekrénnyel 

9000 4500 

Családi kombinált jegy egész napra 
4 fő részére (2 felnőtt 2 diák) 
12 éves kor alatt csak szülői engedéllyel, nyilatkozat kitöltésével 
Korlátlan medence-  és csúszdahasználattal, öltözőszekrénnyel  

13000 6500 

Felnőtt fürdő jegy 15 óra után  
18 éves kor felett, korlátlan medencehasználattal, öltözőszekrénnyel                                                                                                                                                                    

1600 800 

Diák fürdő jegy 15 óra után  
7-17,99 éves kor között, korlátlan medencehasználattal, öltözőszekrénnyel 

1300 650 

Gyermek, nyugdíjas fürdő jegy 15 óra után  
2-6,99 éves kor között, illetve nyugdíjas igazolvánnyal 
Korlátlan medencehasználattal, öltözőszekrénnyel 

1200 600 

Felnőtt kombinált jegy 15 óra után  
18 éves kor felett, korlátlan medence és csúszdahasználattal, öltözőszekrénnyel 

3200 1600 

Diák kombinált jegy 15 óra után  
7-17,99 éves kor között 
12 éves kor alatt csak szülői engedéllyel, nyilatkozat kitöltésével 
Korlátlan medence és csúszdahasználattal, öltözőszekrénnyel 

2600 1300 

Családi kombinált jegy 15 óra után  
4 fő részére (2 felnőtt 2 diák) 
12 éves kor alatt csak szülői engedéllyel, nyilatkozat kitöltésével 
Korlátlan medence és csúszdahasználattal, öltözőszekrénnyel  

10300 5150 

Kombinált jegy 18 óra után  
12 éves kor alatt csak szülői engedéllyel, nyilatkozat kitöltésével 
Korlátlan medence és csúszdahasználattal, öltözőszekrénnyel  

900 450 

Értékmegőrző bérlése 
1db értékmegőrző szekrény bérleti díját tartalmazza 
Az értékmegőrző kulcsára 1000 Ft letét fizetendő, amely a kulcs leadásakor visszajár 

350 - 

Vízi verkli bérlése 
1db vízi verkli bérleti díját tartalmazza 15 percre 

350 - 

Napozóágy bérlése 
1db napozóágy bérleti díját tartalmazza 
Az ágyra 1000 Ft letét fizetendő, amely az ágy leadásakor visszajár 

500 - 

Gumikarika bérlése 
1db gumikarika bérleti díját tartalmazza 
A gumikarikára 2000 Ft letét fizetendő, amely a gumikarika leadásakor visszajár 

400 - 

Születésnapos jegy 
Személyi igazolvány felmutatásával 
12 éves kor alatt csak szülői engedéllyel, nyilatkozat kitöltésével 
Korlátlan medence és csúszdahasználattal, öltözőszekrénnyel 

10 - 

 


