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RUDAS GYÓGYFÜRDŐ

TÁJÉKOZTATÓ
Köszöntjük Önt a Rudas Fürdőben abból az alkalomból, hogy egészségét fürdőkezeléseinkkel
kívánja javítani. Kérjük, hogy a fürdőnkben történő könnyebb eligazodás érdekében
tájékoztatónkat szíveskedjék figyelmesen átolvasni!
Nyitvatartási idő:
Társas Termál Osztály: Minden nap: 6-20 óráig
Kád Osztály:
H-P::
8-20 óráig
Pénztárzárás a mindenkori záróra előtt 1 órával történik.
Szakorvosi beutalóval igénybe vehető szolgáltatások időpontjai:
Szolgáltatások
Gyógymasszázs
Kádosztály
Víz alatti
vízsugármasszázs
Szénsavas kádfürdő

Hétköznap
6:00-19:30
8:00.20:00
8:00-20:00

Szombat
6:00-19:30
Zárva
Zárva

Vasárnap
6:00-19:30
Zárva
Zárva

8:00-20:00

Zárva

Zárva

Fizetendő térítési díjak
Kód
Gyógyvizes gyógymedence
(fürdő)
Szénsavas vagy termál kádfürdő
Orvosi gyógymasszázs
Víz alatti vízsugármasszázs
(tangentor)
Kabinjegy

01

Általános térítési díj
esetén
1.800 Ft

02
06
07

Közgyógyellátási díj
esetén
1.000 Ft

900 Ft
1.500 Ft
900 Ft
500 Ft

A gyógyszolgáltatások igénybevételének rendje
A szolgáltatást a vény kiállításának napjától számított 30. napig bezárólag a Rudas fürdő
jegypénztáraiban be kell rögzíteni és ebben a 30 napban meg is kell kezdeni a kezeléseket, amelyeket
a megkezdéstől számított 56 napon belül kell befejezni.
A beutalóval, csak a termálfürdő vehető igénybe (régi török fürdő): amelyet hétfőn, szerdán,
csütörtökön és pénteken csak férfiak, kedden csak nők, hétvégén férfiak és nők együtt vehetnek
igénybe!
Az adminisztrációhoz szükséges iratok
2 példány kezelőlap (babás lap)
1 példány orvosi vény
TAJ kártya
Közgyógy ellátás esetén, érvényes közgyógy igazolvány
Új beteg jelentkezése
A kúra megkezdésekor vendégünk aláírja a vényt és a kezelőlapot. Valamennyi kezelés foglalásánál
mindkét kezelőlapon dátumbélyegzőt helyezünk el, a fürdőnél maradó kezelőlapot a vendég aláírásával
igazolja.
Orvosi gyógymasszázs kezeléshez térítésmentesen biztosítunk lepedőt, melynek átvételét a vendég a
kezelőlapon aláírásával igazolja. A lepedőt minden alkalommal magával kell hoznia a kezelésre. Ha az
átvett lepedő a kezelés igénybevételekor nem áll rendelkezésre (elveszett, otthon maradt stb.), a
pénztárban térítés ellenében pótolhatja.
DÁTUM:
2018.06.06.
OLDALSZÁM:
1/2

CÍM: 1013 Budapest, Döbrentei tér 9.
TEL.: +36 1 356 1010
FAX: +36 1 452 4501
WEB: www.rudasfurdo.hu
E-MAIL: rudas@spabudapest.hu

A kezelések igénybe vétele előtt az előfürdő használata kötelező!
Fürdési idő
Csak medencefürdő esetén:
Medencefürdő + egyéb gyógyszolgáltatás esetén:

2 óra
3 óra

Túlfürdési díj
A fenti térítési díjakon felül (egyszeri alkalommal) 1.500 Ft túlfürdési letét befizetése szükséges,
melyet CSAK KÉSZPÉNZBEN lehet fizetni! A fenti fürdési idők betartása esetén ezt az összeget a
fürdés után vagy a kúra végén visszatérítjük. A benntartózkodási idő a kapun történő átlépéssel
kezdődik. Amennyiben Vendégünk az előírt fürdési időt túllépi, a túlfürdési díjat nem tudjuk
visszafizetni, tehát azt a következő belépésnél újra meg kell vásárolni a pénztárnál. Célszerű a
túlfürdési díjat a kúra végéig az órán tartani és csak az utolsó kezelés befejezése után visszafizettetni a
jegypénztárral. Az órát a vendég minden kezelés után hazaviheti.
Időpont foglalás és áthelyezés
A pénztárban lehetőség van az adott hónapra előre lefoglalni a masszázs időpontokat, illetve a lefoglalt
kezeléseket kifizetni. Ezt csak abban az esetben tudjuk biztosítani, amennyiben a Vendég az óráját
hazaviszi a kezelés után.
Előfoglalás csak az első kezelés megtörténte után lehetséges. Az előfoglalt időpontot 60 percen
belül ki kell fizetni! A ki nem fizetett foglalásokat a számítógépes rendszer automatikusan törli!
A szolgáltatás megkezdése előtt legalább két órával kérheti (név és TAJ-szám bemondásával)
lefoglalt időpontja áthelyezését egy másik napra/időpontra.
Számla kiállítása
Amennyiben a vendégnek ÁFA-s számla igénye van, kérjük, szíveskedjen előre jelezni a pénztárnál,
mivel számlaadási kötelezettségünk tárgynapra érvényes.
Általános tájékoztató
A kezelést a kezelőlap bemutatása nélkül megkezdeni szigorúan tilos!
Amennyiben Ön a kezelést nem veszi igénybe, azt a rendszer érzékeli, így a fürdési idő lecsökken 2
órára. Az orvosi gyógymasszázs nem teljes testmasszázs, csak az orvos által megjelölt testrészekre
terjed ki. Időtartama 20 perc. Amennyiben a vendég késik, úgy a kezelés időtartama is csökken.
A víz alatti vízsugármasszázs kezelések időtartama 15 perc, azonban az orvos ettől eltérő időtartamot
is megállapíthat, amelyet a kezelőlapon jelöl.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Rudas fürdőben szekrényes öltözési lehetőséget biztosítunk!
Kérjük Önöket, hogy minden alkalommal szíveskedjenek fürdőruhát, törölközőt és papucsot
magukkal hozni a termál osztályra történő átjárás miatt!
Távozáskor szíveskedjék az órát az elektromos kapu kis nyílásába bedobni, ügyelve arra, hogy az óra
ne legyen összehajtva, vagy becsatolva, mert akkor fennakadhat, és nem nyílik ki a kapu. Amennyiben
az áthaladás megkezdhető, azt a kapu bemondja. A napi belépő órákat a kapu elnyeli. Az utalványos
vendégek sárga óráját viszont visszaadja, mivel az még további belépési lehetőségeket és egyéb
adatokat tartalmaz.
Kérdés esetén hívja a Rudas fürdőt, a 06/1-356-1010-es telefonszámon.
A házirend és az üzletszabályzat betartása minden Vendég számára kötelező. A kezelések
megvásárlásával a vendég a Fürdő Házirendjében foglaltakat tudomásul veszi, és a BGYH Zrt.
rendelkezéseivel, előírásaival egyetemben elfogadja.
Kellemes pihenést kívánunk!
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