Köszöntjük Önt a Palatinus strand és Hullám fürdőben abból az alkalomból, hogy
egészségi állapotát gyógyfürdő-kezeléseinkkel kívánja javítani.
Nyitva tartási idő
08:00-20:00
Pénztárzárás a mindenkori záróra előtt 1 órával történik.

Szolgáltatások
Mindennap
Gyógy masszázs
Víz alatti vízsugármasszázs
Szénsavas kádfürdő

08:00-20:00
08:00-20:00
08:00-20:00

A gyógyszolgáltatások igénybevételének rendje
A szolgáltatást a vény kiállításának napjától számított 30 napig bezárólag a Palatinus Gyógy-,
Strand- és Hullámfürdő jegypénztáraiban be kell rögzíteni és ebben a 30 napban meg is kell
kezdeni a kezeléseket, amelyeket a megkezdéstől számított 56 napon belül kell befejezni.
Az adminisztrációhoz szükséges iratok, tudnivalók





2 példány kezelőlap
1 példány orvosi vény
TAJ kártya
közgyógyellátás esetén, érvényes közgyógyellátási igazolvány

Új beteg jelentkezése
A kúra megkezdésekor Vendégünk a vényt és az elszámolást szolgáló (fürdőnél maradó)
kezelőlapot aláírja.
A jegypénztáros valamennyi kezelés foglalásánál mindkét kezelőlapon dátumbélyegzőt helyez el,
és az elszámolásra szolgáló (fürdőnél maradó) kezelőlapot aláírásával igazolja.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kezeléshez textil fürdőlepedőt nem áll módunkban biztosítani,
ezért kérjük, hogy a fürdő használatához szükséges törölközőről szíveskedjen gondoskodni.
Abban az esetben, ha Vendégünknek orvosi gyógymasszázs kezelés is felírásra került,
térítésmentesen lepedőt biztosítunk. Ennek átvételét a kezelőlap mindkét példányának
aláírásával igazolja. A kezelőlapot minden egyes alkalommal szíveskedjék a kezelésre magával
hozni!
Abban az esetben, ha az átvett lepedő a kezelés igénybe vételékor nem áll rendelkezésére, a
pénztárakban térítés ellenében tudunk biztosítani. A masszázs szolgáltatás igénybe vételét a
masszőr és a vendég a kezelőlap aláírásával igazolja.

Ha a Vendégnek csak 01-es, medencefürdő van felírva, akkor a kartonfelvétel napján be kell
lépnie a fürdőbe!
Megkezdett karton esetén a jegypénztáros a kartonszám alapján előkeresi a fürdő példányát.
Amennyiben csak 01-es, medencefürdő kezelés került felírásra, a jegypénztáros csak dátum
bélyegzőt helyez el a kezelőlap mindkét példányán. A kezelés igénybe vételét igazolandó, a
Vendég aláírja a fürdő példányát, a jegypénztáros pedig a vendég példányát.
A kezelések igénybe vétele előtt az előfürdő használata kötelező!
A szolgáltatások igénybe vételét a célszerű a vizes kezelésekkel kezdeni, hogy az izomzat
kellőképpen lazult állapotba kerüljön a további kezelések hatékonyságának növelése érdekében.
A kezeléseket javasolt az orvosi gyógy masszázzsal befejezni.

Térítési díjak
Általános ellátás esetén
Csak medencefürdő:
Medencefürdő + gyógymasszázs:
Medencefürdő + víz alatti vízsugármasszás:
Szénsavas kádfürdő:

900 Ft
1.800 Ft
1.500 Ft
600 Ft

Közgyógyellátás esetén
Csak medencefürdő:
Medencefürdő + gyógy masszázs:
Medencefürdő + víz alatti vízsugármasszás:
Szénsavas kádfürdő:

700 Ft
1.500 Ft
1.200 Ft
500 Ft

Előfoglalás
Lehetőség van a gyógymasszázs előfoglalásához, ami maximum 5 alkalom lehet. Az
előre foglalt kezeléseket előre kell fizetni a jegypénztárban (előfoglalás esetén a
medencefürdőt is előre kell fizetni).
Kérdés esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal akár telefonon (06-1-340-4500)
vagy akár írjon nekünk a palatinus@spabudapest.hu e-mail címre.
Számla kiállítására, a tárgynapon, illetve a kúra befejezésének utolsó napján van
lehetőség.
A házirend és az üzletszabályzat betartása minden Vendég számára kötelező.

Kellemes pihenést és fürdőzést kívánunk!

