TÁJÉKOZTATÓ
A Paskál Fürdő szakorvos által beutalt vendégei részére

Abban az esetben, ha Önnek orvosi gyógy masszázs is felírásra került, első alkalommal
térítésmentesen biztosítunk lepedőt, melynek átvételét aláírással kell igazolni. Kérjük,
hogy minden alkalommal szíveskedjék a lepedőt a kezelésekre magával hozni. Abban az
esetben, ha a lepedő a kezelés igénybevételekor nem áll rendelkezésre (elveszett, otthon
maradt, stb.), azt a Belső Értékesítő Pontnál pótolhatja, 300,- Ft kifizetése ellenében.

Köszöntjük Önt a Paskál Gyógyfürdőben!
Örömünkre szolgál, hogy egészségi állapotát fürdőkezeléseinkkel kívánja javítani. Kérjük,
hogy a fürdőnkben történő eligazodás érdekében tájékoztatónkat szíveskedjék figyelmesen
átolvasni!

A vénnyel és kezelőlappal érkező vendégek számára a kezelés(ek) megváltásakor sárga színű
proxy karóra, valamint egy nyugta kerül kiadásra. A proxy karórát belépéskor a kapu
megjelölt pontjához kell érinteni, ekkor a kapu zöldre vált, és lehetővé válik a belépés.
Ezzel a benntartózkodási idő mérése elkezdődik. Abban az esetben, ha Ön orvosi
gyógymasszázs, víz alatti vízsugár masszázs, iszap vagy szénsavas kádfürdő kezelést is
kap, akkor a kezelő neve, a kezelőhelyiség megjelölése és a kezelés időpontja
feltüntetésre kerülnek a kezelőlapon.

Nyitva tartási idő: 06h-tól 20h-ig (a hét minden napján)
A jegy kiadás zárás előtt 1 órával befejeződik!
A medencetereket 15 perccel a fürdő zárása előtt el kell hagyni!

A kezelőlap más személynek nem adható oda, át nem ruházható!
Az átöltözéshez a kabinok, és a ruhák elhelyezéséhez a szekrények érkezési sorrendben állnak
a vendégek rendelkezésére. Átöltözés után egy Ön által kiválasztott, üres szekrényben
helyezheti el ruháit és személyes tárgyait. A szekrény bezárása a belépésre szolgáló
proxy karórával történik. Amennyiben segítségre van szüksége, kérjük, keresse a fürdő
dolgozóit! A szekrény bezárásáról a szekrényszám kijelző terminálnál tud
megbizonyosodni. Abban az esetben, ha a terminál kijelzi az Ön szekrényszámát, akkor a
szekrény bezárása sikeres volt. Ellenkező esetben kérje kollégáink segítségét!

A gyógyszolgáltatások igénybevételének rendje
A kúra első alkalmát igénybe kell venni a vény kiállításának napjától számított 30. napig, és a
kúrát az első alkalomtól számított 56 napon belül kell befejezni. Az érvényesség lejárta után a
kúrát csak a felíró orvos hosszabbíthatja meg!
A recepciós a betegnél lévő kezelőlapra ráírja azt a napot, ameddig a kezeléseket igénybe
lehet venni. Ennek lejárta után a kezelés nem folytatható, még abban az esetben sem, ha az
előre kifizetésre került.

A kezelések időpontjait, melyek a kezelőlapon feltüntetésre kerültek, kérjük pontosan
betartani! A gyógyszolgáltatások időpontjait Ön is ellenőrizheti a kezelőhelyiségek előtt
található leolvasókon.

Az érvényes közgyógy igazolvánnyal megkezdett kúrát a vendég befejezheti, még abban az
esetben is, ha a közgyógy igazolvány érvényessége a kúra közben lejárt.

Kérjük, hogy a proxy karórát szíveskedjék a fürdőben történő tartózkodása alatt végig a kezén
viselni!

Az adminisztrációhoz szükséges iratok és tudnivalók
•
•
•
•

2 pld. kezelőlap (babás lap)
1 pld. orvosi vény
TAJ kártya
közgyógyellátás esetén Közgyógyellátási Igazolvány felmutatása
kötelező

Szekrényét a proxy karórával tudja kinyitni. Amennyiben elfelejtette a szekrényszámot, akkor
az óra terminálhoz történő érintésekor az a kijelzőn leolvashatóvá válik.

Kilépéskor szíveskedjék a proxy karórát a kapu erre a célra kijelölt nyílásába
beejteni, a visszaadott órát magához venni és a kapun áthaladni! Abban az
esetben, ha a karóra nem esik át a készüléken, kérjük, azonnal forduljon a kollégákhoz
segítségért. Proxy karóra felmutatása nélkül nem áll módunkban a túlfürdési díjat
visszafizetni. A proxy óra elvesztése esetén 2.100,- Ft-ért tud új órát váltani.

A kúra megkezdését vendégünk a vény és az elszámolás alapjául szolgáló (a fürdőnél maradó)
kezelőlap aláírásával igazolja. A pénztáros dolgozó valamennyi kezelési jegy kiadásakor
dátumbélyegzőt helyez el mindkét kezelőlapon, amelyet a vendég az elszámolást
szolgáló (fürdőnél maradó) kezelőlapon aláírásával igazol.

Fürdőnkben lehetőség van a kezelések előre történő foglalására, elkerülve ezzel a fölösleges
sorban állást. Az előre foglalt kezelések értékét a helyszínen történő foglaláskor ki kell
fizetni.
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Abban az esetben, ha az időpontot módosítani szeretné, ezt csak a pénztárainknál,
személyesen teheti meg. Módosításra kizárólag a szolgáltatás megkezdését megelőző 2 órán
kívül van lehetőség.

Kezelő helyiségek

Belépéskor fizetendő térítési díjak

•

•
•
•
•
•

csak medencefürdő
medencefürdő + gyógymasszázs
medencefürdő + víz alatti vízsugár masszázs
medencefürdő + iszap
medencefürdő + szénsavas kádfürdő

1000,- Ft +1 600,- Ft letéti díj
1 800,- Ft +1 600,- Ft letéti díj
1 700,- Ft +1 600,- Ft letéti díj
1 900,- Ft +1 600,- Ft letéti díj
1 600,- Ft +1 600,- Ft letéti díj

Közgyógyellátás esetén:
•
csak medencefürdő
•
medencefürdő + gyógymasszázs
•
medencefürdő + víz alatti vízsugár masszázs
•
medencefürdő + iszap
•
medencefürdő + szénsavas kádfürdő

600,- Ft + 1 600,- Ft letéti díj
1 800,- Ft + 1 600,- Ft letéti díj
1 700,- Ft + 1 600,- Ft letéti díj
1 900,- Ft +1 600,- Ft letéti díj
1 600,- Ft + 1 600,- Ft letéti díj

A fürdő területén két helyen találhatók kezelőhelyiségek:

•

A kezelések előtt az előfürdő használata kötelező!
Kérjük, hogy a gyógymedencékben csak az orvos által javasolt ideig tartózkodjon!
Kérjük, hogy masszázs kezelésre szárazra törölt testtel, száraz fürdőruhában
jelentkezzen! A fürdő által biztosított lepedőt és az orvos által felírt kezelőlapot szíveskedjék
minden esetben magával hozni!

Megengedett benntartózkodási idő
•
•

csak medencefürdő esetén
medencefürdő + egyéb gyógyszolgáltatás esetén

a földszinten, az öltöző térből nyíló helyiségben 3 masszírozó, 1 víz alatti
vízsugármasszázs és szénsavas kádfürdő kezelőhelyiség található.
az alagsorban 2 iszapkezelő helyiség található.

Kellemes időtöltést és mielőbbi gyógyulást kívánunk!
2 óra (120 perc)
3 óra (180 perc)

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

A benntartózkodási idő szigorúan 120, illetve 180 perc, ami a kapun történő belépéstől
egészen a kapun történő kilépésig tart. Amennyiben Ön az előírt benntartózkodási időt
betartotta, úgy távozáskor a letéti díjat teljes egészében visszakapja. A visszatérítést a
proxy karóra alapján, a név bemondása után a pénztárak végzik. Felhívjuk vendégeink
figyelmét, hogy a letéti díj visszafizetésekor nem tudunk soron kívüliséget biztosítani
pénztárainknál. A név bemondására azért van szükség, hogy illetéktelen személy a letéti
díjat ne vehesse fel. A megengedett benntartózkodási idő túllépése esetén a befizetett
letéti díj elvész, és csak annak újbóli befizetése után tud a későbbiekben belépni a
fürdőbe.

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változás jogát fenntartjuk!

Paskál Gyógyfürdő és Strandfürdő
CÍM: 1141, Budapest, Egressy út 178/f
TEL: +36 1 252 69 44
WEB: www.budapestgyogyfurdoi.hu

Ön kérheti, hogy az igénybe vett szolgáltatásokról számlát adjon a fürdő. Számla kiállítására a
tárgynapon, a kezelések befizetésekor van lehetőség. Illetve legkésőbb, a kúra utolsó
napján az összes nyugta ellenében. Számla kiállításra vonatkozó igényét, kérjük, hogy
mindig előre jelezze.
A befizetett, de igénybe nem vett medencefürdő ellenértékét a kúra utolsó napján
visszafizetjük.
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