TB TÁMOGATOTT KEZELÉSEK
Normál Kiemelt*
Gyógykezelést kiegészítő fürdő belépő
Kiegészítő szauna jegy (TB jegy mellé)

1 500
4 500

Ft
1 700
4 700

Gyógyvizes gyógymedence (kódszám: 01)
1 200
Iszappakolás (kódszám: 03)
700
Súlyfürdő (kódszám: 04)
500
Orvosi gyógymasszázs (kódszám: 06)
900
Víz alatti vízsugármasszázs (kódszám: 07)
600
Víz alatti csoportos gyógytorna (kódszám: 08) 500
Komplex fürdőgyógyászati ellátás (kódszám: 09) 1 900
Kezelőkendő
350
Közgyógyellátási regisztrációs díj
100

A szaunába való belépést a kapacitás függvényében
biztosítjuk. Szaunalepedő letéti díja 1 000 Ft/db.
(A szaunába szóló belépőjegyek egy szaunalepedő bérlését tartalmazzák, ennek cseréje 300 Ft/db.)

*Kiemelt időszakok:
- minden péntek, szombat és vasárnap
- 2019. október 23-november 3.
- 2019. december 25-31.
A feltűntetett árak magyar forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t.
Egy órával zárást megelőzően jegy és szolgáltatás vásárlására nincs
lehetőség.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Az esetleges nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk!

Eurót, SZÉP kártyát, bankkártyát és egészségkártyát elfogadunk.

TÁJÉKOZTATÁS
Pénztári órák: 8.30-16.30
A TB-s kezelések ünnepnapok kivételével hétfőtől péntekig
8.40-16.20 óra között vehetők igénybe.
A belépőkártyáért 1 000 Ft letéti díjat kell fizetni készpénzben. A letéti díj a lejárat napján, a TB információnál váltható vissza.
A gyógyfürdőkezelések kiírása háziorvosi beutaló nélkül is
lehetséges, kivéve a járóbeteg szakellátási körzethez tartozó
települések esetében.
2013. március 1-től az érvényes közgyógy igazolván�nyal rendelkező és az üzemi balesetes jogcímen érkező
vendégeink, amennyiben 01-es vagy 09-es kódszámú TB
gyógyszolgáltatást vesznek igénybe fürdőnkben, kezelésenként 100 Ft-os regisztrációs díj befizetésére kötelesek.
A következő kezelések igénybevételekor (elektroterápia, lézerkezelés, tornatermi gyógytorna, gyógymasszázs,
parafango pakolás) kezelőkendő használata kötelező.
Amennyiben már rendelkezik kezelőkendővel, kérjük hozza
magával!
Ha még nem rendelkezik kezelőkendővel, a TB információban megvásárolhatja.
A gyógyfürdő kúra keretében orvos által felírt medencefürdő kezelésből 6 db a minimálisan kiváltható darabszám.
További 01-es kódszámú gyógykezelések vásárlására nem alkalmazzuk a mennyiségi korlátozást, azok egyesével megválthatók.
Bővebb felvilágosításért forduljon a TB információhoz!
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