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A Club Aliga Üdülőközpont 2018. évi belépési rendje
2018. június 15-től 2017. szeptember 02-ig a Club Aliga Üdülőközpont területén található strand
használata – annak nyitvatartási ideje alatt - díjköteles. A strandhasználati díjakat a belépési pontoknál
található kihirdetett ártáblázat tartalmazza.
A díjfizetés kötelezettsége alól továbbra is mentességet élveznek azok a balatonvilágosi lakosok és
ingatlantulajdonosok, akik a beléptető rendszer üzemeltetéséhez szükséges személyes adataik
kezeléséhez való hozzájárulásukat követően új típusú kártyájukat kiváltják, vagy azzal már
rendelkeznek.
Az Üdülőközpont területre három ponton lehet belépni:
1.

Az aligai kapun keresztül személygépkocsival, illetve a mellette elhelyezkedő Tourinform Irodánál
gyalogosan és kerékpárral. Ezen a ponton Szép kártyát is elfogadunk.

2.

A világosi kapunál személygépkocsival, kerékpárral és gyalogosan lehet belépni a területre. Ennél a
belépési pontnál, gépkocsival történő belépés esetén, kizárólag alsó parkolós jegyet lehet váltani.

3.

Az akarattyai belépőpont két irányból közelíthető meg: az aligai ’magaspart’ teteje felől levezető, a
tulajdonos Pro-Mot Hungária által épített, közforgalom számára részlegesen megnyitott
magánlépcsőn, valamint az akarattyai kapun keresztül. Mind a lépcsőlejárón, mind a kapun
keresztül érkező vendégeink kizárólag a lépcsőlejáró aljánál található beléptető ponton történő
jegyvásárlás, avagy kedvezményes kártya felmutatása esetén léphetnek be az Üdülőközpont
területére, hogy használhassák annak strandját. Az akarattyai kapun keresztül személygépkocsival
nem lehet belépni, csak gyalogosan, vagy kerékpárral; míg a lépcsőlejáró kizárólag gyalogosan,
saját felelősségre használható.

Az aligai kapunál található Tourinform Irodában kerülnek kiállításra az új típusú helyi lakos kártyák és
üdülőtulajdonos kártyák, melyek kiállításához önkormányzati igazolás szükséges. Egy tulajdonoshoz
kapcsolódóan maximum 6 db hozzátartozói kártya állítható ki, kizárólag hozzátartozók részére. Ha már
lett kiállítva az adott ingatlanhoz kapcsolódóan kártya, nem szükséges ismét igazolást hozni az újonnan
igényelt kártyákhoz, elég a már kiadott kártya sorszámára, vagy az ingatlan címére hivatkozni.
Az új kártyák kiállításának feltétele az adatkezeléshez való hozzájárulás, melynek részleteiről a
Tourinform Irodában kihelyezett Adatkezelési Szabályzatból tájékozódhat.
Az idei szezonban is van lehetőség az Üdülőközpont területén, kizárólag gépjárművel, illetve kerékpárral
történő díjmentes áthaladásra. Az áthaladásra vendégeinknek 15 perc áll rendelkezésükre; az ezen időt
túllépőknek az alsó parkoló díját, valamint a strandhasználati díjat, mint pótdíjat a kilépésnél meg kell
fizetniük.
Vendégeinknek kellemes pihenést és jó szórakozást kívánunk!
Pro-Mot Hungária Kft.
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