A Városgondnokság Jászárokszállás, mint a Jászárokszállási Strand- és Termálfürdő (5123
Jászárokszállás, Örsi utca 18.) üzemeltetője tájékoztatja a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a

STRANDFÜRDŐ MEGNYITOTT.
A Kormány a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban több korlátozó intézkedést vezetett be,
melyeknek betartatása az üzemeltető számára kötelező.
A belépés feltétele a látogató 18 év feletti vendégek esetén a védettségi igazolvány megléte
személyi igazolvánnyal együtt, melynek felmutatása a jegyvásárláskor a pénztárnál kötelező.
18 év alatti személyek részére a belépés kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező kísérő
felügyeletével lehetséges.
A járványügyi intézkedések betartására a létesítmény területén több szolgáltatás használatára
korlátozó szabályozásokat kell bevezetni (védőtávolságok betartása, kézfertőtlenítő szerek
fokozott használata stb.)
Kérjük a Tisztelt Látogatókat, hogy a strandfürdő látogatása előtt folyamatosan
tájékozódjanak a város honlapján (www.jaszarokszallas.hu) az aktuális helyzetről, mivel a
járványügyi helyzetre való tekintettel módosulhatnak a betartandó és elvárt szabályok.

A STRANDFÜRDŐ 2021. ÉVI JEGYÁRAI
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Jegyek, bérletek
egységára (Ft)

Felnőtt jegy
Gyermek, diák, nyugdíjas
jegy
16 óra utáni jegy
Korlátlan felnőtt
20 alkalmas bérlet
Korlátlan diák, nyugdíjas
20 alkalmas bérlet
Korlátlan felnőtt
7 alkalmas bérlet
Korlátlan diák, nyugdíjas
7 alkalmas bérlet
Úszóbérlet 30 alkalomra
Úszóbérlet 7 alkalomra
Látogatójegy, úszójegy,
mozgáskorlátozott jegy
Családi jegy
(2 felnőtt, 1 gyerek)
Családi jegyhez plusz
gyermekjegy
Úszótanfolyam bérlet
(10 alkalmas)
Érték és kerékpár megőrző
Képeslap

1.400

Lakcímkártyával
jászárokszállásiaknak
25% kedvezmény (Ft)
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A 25% kedvezmény június 1-től augusztus 31-ig csak a hétköznapokra vonatkozik,
május és szeptember hónapban a hét minden napjára.

2021. évre tervezett nyitvatartás:

2021. május 21 - szeptember 12.
Május:

hétfőtől - vasárnapig

10:00-19:00

Június 01-től - augusztus 15-ig:

hétfőtől - csütörtökig és vasárnap
péntek - szombat

09:00-19:00
09:00-21:00

Augusztus 16-tól - augusztus 31-ig: hétfőtől - csütörtökig és vasárnap

péntek - szombat

09:00-19:00
09:00-20:00

hétfő
keddtől - vasárnapig

szünnap
10:00-19:00

Szeptember:

Úszás júniustól 7:00 - 9:00 óráig.
Egyéb kedvezmények:
- 10% csoportok (10fő)
- 10% Elevenház bérlet
- amennyiben helyi iskolások 5 fő felett tanári felügyelettel, névsor alapján látogatják a
strandot, a belépő díját az Önkormányzat fedezi.

