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Programul excursiei in Szeged
Vom petrece 1 zi plina in care efectiv vom vizita,vom admira ,vom degusta iar spre sfarsit vom
face cumparaturi ,totul la cel mai mic pret din tara.
Plecare: Timisoara - 07.00
Sosire : Timisoara - 23.30
- se asigura transport tur/retur Timisoara/Szeged/Timisoara
- ghid insotitor
BILET DE BAZĂ AQAPOLIS Szeged - Weekend şi zile libere
În zilele libere/sărbători naţionale ungureşti, româneşti şi sârbeşti şi pe timpul vacanţelor şcolilor din Ungaria
complexul balnear este deschis conform orarului de weekend.
Biletul contine drept la utilizarea: bazinului SZUE (ştrand, bazin de înot, sauna), a piscinelor de experienţe cu
tobogane, piscinelor de la Wellnes-ul de familie şi piscinelor cu apă termală, sală de fitness, lumea mama şi
copilul, sală de joacă, cabină vestiară.
BILET DE ZI
09:00-20:00
ADULŢI

ÎNAINTE DE MASĂ DUPĂ- MASĂ Depăşire
09:00-13:00
16:00-20:00
de timp

4 300 HUF

3 080 HUF

3 800 HUF

25 HUF/minut

BILET
PENSIONARI ŞI BILET
2 150 HUF
COPII
(4-11,99 ani)

1 540 HUF

1 900 HUF

25 HUF/minut

BILET TINERI
(12-22,99 ani)

2 570 HUF

3 240 HUF

25 HUF/minut

3 700 HUF

BILET DE BAZĂ - Zile lucrătoare (Cu exceptia zilelor de sărbătoare)
Conferă dreptul la utilizarea: bazinului SZUE (bazin de înot, sauna), a piscinelor de experienţe cu tobogane,
piscinelor de la Wellnes-ul de familie şi piscinelor cu apă termală, sală de fitness, lumea mama şi copilul, sală
de joacă, cabină vestiară.
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BILET DE ZI
10:00/12:00* - 20:00
ADULŢI

3 000 HUF

BILET PENSIONARI ŞI BILET COPII (4-11,99 ani) 1 530 HUF
BILET TINERI (12-22,99 ani)

2 540 HUF

* Piscinele de la Wellness-ul de familie se deschid la ora 10:00, piscinele de experiente cu tobogane se deschid
la ora 12:00.
În cursul zilelor lucratorare toboganele functioneză cu intrerupere.
INFORMAŢII GENERALE DESPRE TARIFE
- pentru copii între 0-4 ani intrarea este gratuită.
- Reducerea pentru copii şi tineri se acordă pe baza buletinului de identitate (pentru copii de peste 14 ani). În
lipsa dovedirii vârstei reducerea nu se acordă.
- Reducerea pentru pensionari se acordă pe baza legitimaţiei de pensionar pentru femei de peste 60 de ani şi
bărbaţi de peste 62 de ani. În lipsa dovedirii acestor condiţii reducerea nu se acordă.
- Bilete pentru grupuri (peste 15 persoane):doar cu plată anticipată, prin comandă scrisă. Reduceri
anunţate pentru public nu sunt, doar Directorul Aquapolisului poate decide aprobarea unui cereri de reducere
(maxim 10%) din valoarea biletelor de intrare.
- Perioada de înainte de masă ţine până la ora 13.00, perioada de după-masă începe de la ora 16.00.
- Copiii de sub 14 ani pot intra pe teritoriul Băii numai acompaniaţi de adulţi.
- În zona de relaxare (Wellness Liniştit) sunt admise numai persoane de peste 16 ani.
- Reducerea nu este valabilă pentru tarifele de depăşire de timp.
- Tariful suplimentar pentru un ceas de intrare pierdut este de 2000 HUF.
- Tariful de păstrare a valorilor este 500 HUF, depozit 2000 HUF.
- Temporar nu se aplică taxe pentru parcare.

Moneda nationala Forintul (HUF)- 304 Forinti = 1 Euro

