TÁJÉKOZTATÓ
a Király Gyógyfürdő szakorvos által beutalt vendégei részére
Köszöntjük Önt a Király Gyógyfürdőben abból az alkalomból, hogy egészségét
fürdőkezeléseinkkel kívánja javítani.
Kérjük, hogy fürdőnkben való eligazodásának érdekében tájékoztatónkat figyelmesen átolvasni
szíveskedjen.
Nyitvatartási idő: hétfő - vasárnap: 9h-tól 21h-ig
A jegykiadási idő: záróra előtt 1 órával befejeződik, a medenceteret a fürdő zárasa előtt 15
perccel el kell hagyni.
A gyógyszolgáltatások igénybevételének rendje:
A szolgáltatást a vény kiállításának napjától számított 30. napig bezárólag meg kell kezdeni és
a megkezdéstől számított 56 napon belül kell befejezni.
A pénztaros a betegeknél levő kezelőlapra ráírja az utolsó napot, ameddig a szolgáltatást
igénybe lehet venni.
Az adminisztrációhoz szükséges iratok, tudnivalók:
• 2 pld. kezelőlap (babás lap)
• 1 pld. orvosi vény
• TAJ kártya
• Közgyógyellátás esetén: Közgyógyellátási igazolvány
A kúra megkezdésekor vendégünk a vényt és az elszámolást szolgáló (fürdőnél maradó)
kezelőlapot aláírásával igazolja.
Az egyes szolgáltatási helyeken (medencefürdő esetében belépéskor, és kezelésenként a
„gyógyászati modulon”) a proxy-órával igazolja kezelési jogosultságát és annak elvégzését, a
személyzet kezelőlapon a szolgáltatás igénybevételét bélyegzővel igazolja.
A vénnyel, kezelőlappal érkező vendég számára a kezelés(ek) megváltásakor sárga színű proxy
karóra és pénztárbizonylat kerül kiadásra. A proxy karórát belépéskor a kapu megjelölt
pontjához kell érinteni, a kapu a belépéshez zöldre vált. Ezennel a benntartózkodási idő
elkezdődik. Abban az esetben, ha gyógy-szolgáltatás is került megváltásra (gyógymasszázs,
tangentor) a kezelő neve, és a kezelés időpontja a nyugtára kerül ráírásra.
Átöltözéshez átöltöző kabinok állnak rendelkezésre és szekrényes tárolási lehetőség, melyet a
belépéshez kapott karórával tudnak zárni, illetve nyitni: az órát a szekrényajtó zárjához kell
érinteni, majd a kallantyút át kell fordítani a zöld jelzésről a piros irányába. A bezárt
szekrényajtó számát az ellenőrző panel érintésre kimutatja.
A gyógy-szolgáltatás időpontját, mely a pénztárbizonylatra került ráírásra, kérjük betartani,
valamint a szolgáltatás megkezdése előtt a kezelő személlyel az összerendelésről gondoskodni.
Abban az esetben, ha a szolgáltatásra vendégünk az erre jogosító időpontban nem jelenik meg,
a kezelést megtörténtnek kell tekinteni, újabb időpontot nem áll módunkban biztosítani. A
gyógy-szolgáltatások időpontját Ön is ellenőrizheti az öltözőben és a kezelőhelyeken
elhelyezett információs „modulon”.
A fürdőben való tartózkodás ideje alatt a proxy karóra csuklón történő viselése kötelező.
A kapunál a proxy karóra az arra megjelölt nyílásba bedobásra kerül, majd az óra visszaadása
után a rácsból történő kivételéről Vendégünk gondoskodik.
A túlfürdési díj visszafizetése a pénztárnál történik a proxy óra ellenében. Proxy karóra nélkül
a túlfürdési díj visszatérítése nem áll módunkban.

Proxy óra elvesztése eseten 2.100 Ft-ot kell a pénztárnál befizetni.
Belépéskor fizetendő térítési díjak:
Általános térítés eseten:
• csak medencefürdő esetén: 1.200 Ft + 1.100 Ft letéti díj
• medencefürdő + gyógymasszázs: 2.000 Ft + 1.100 Ft letéti díj
• medencefürdő + tangentor: 1.900 Ft + 1.100 Ft letéti díj
• medencefürdő + gyógymasszázs és tangentor: 2.700 Ft + 1.100 Ft letéti díj
• kádfürdő: 700 Ft + 1.100 Ft letéti díj
Közgyógyellátás esetén:
• csak medencefürdő esetén: 700 Ft + 1.100 Ft letéti díj
• medencefürdő + gyógymasszázs: 1.500 Ft + 1.100 Ft letéti díj
• medencefürdő + tangentor: 1.400 Ft + 1.100 Ft letéti díj
• medencefürdő + gyógymasszázs és tangentor: 2.200 Ft + 1.100 Ft letéti díj
• kádfürdő: 700 Ft + 1.100 Ft letéti díj
Alap fürdési idő:
• Csak medencefürdő esetén: 2 óra
• Medencefürdő + egyéb gyógyszolgáltatás esetén: 3 óra
Amennyiben vendégünk az előírt fürdési időt betartotta, úgy távozáskor a letéti díjat teljes
összegében visszakapja. A visszatérítést a leadott proxy karóra alapján a pénztár végzi.
Számla kiállítására, tárgynapon távozáskor, illetve az utolsó szolgáltatás igénybevétele után
kerülhet sor, de legkésőbb az orvos által felirt kúra lejáratának utolsó napján.
Gyógyszolgáltatások:
Termálfürdő:
• Itt a medencefürdő található.
• A pihenő helyiségből nyíló masszírozóban, az orvosi masszázst a fürdést követően tudja
igénybe venni.
• A belépőjegyek megváltásakor időpontot és kezelőt egyeztet a gyógyászati kezelésekhez.
Vetkőzést követően lehet orvosi előírás szerint a medencefürdőt igénybe venni. Fürdés után a
kezelést végző szakembereinknél a proxy-órán jelölt időpontban szükséges jelentkezni.
A várakozási időt a pihenőhelyiségben célszerű tölteni.
Kádfürdő:
• Itt egyszemélyes kádfürdő vehető igénybe.
• Gyógymasszázs, tangentor.
Kívánjuk, hogy a fürdőnkben eltöltött idő és a kezelések az Ön gyógyulását szolgálják.
A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk!
Jó egészséget kívánunk!
Budapest Gyógyfürdői Zrt.

