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Elkezdődött a jegyértékesítés!
2016.12.01. 12:14 CET
Ezúton tájékoztatjuk a sportszerető érdeklődőket, hogy a Budapesten és Balatonfüreden,
2017. júlus 14. és 30. között megrendezendő 17. Úszó-, Műúszó-, Műugró-, Óriástoronyugró- Nyílt Vízi Úszó- és Vízilabda Világbajnokság jegyértékesítése 2016. december 1-jén, 12
órakor (GMT+1) veszi kezdetét.
Ezúton tájékoztatjuk a sportszerető érdeklődőket, hogy a Budapesten és Balatonfüreden,
2017. júlus 14. és 30. között megrendezendő 17. Úszó-, Műúszó-, Műugró-, Óriástoronyugró- Nyílt Vízi Úszó- és Vízilabda Világbajnokság jegyértékesítése 2016. december 1-jén, 12
órakor (GMT+1) veszi kezdetét.
A jegyértékesítés első körében is már jelentős számú belépő kerül értékesítésre, de a későbbiek során további
szektorokat nyitunk majd meg.
A Dagály Úszóaréna úszóversenyei esetében a délelőtti programra akár már 500 forinttól lehet majd jegyet
vásárolni. A délutáni és az esti futamokat, köztük a döntőket magában foglaló biléták pedig akár már 2000
forintos áron is megvásárolhatóak.
A Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda lelátójára is különböző értékű jegyeket találhat az oldal látogatója. A
belépők árát – az új uszodához hasonlóan – a megﬁzethetőséget messzemenően ﬁgyelembe véve állapították
meg, és azok minden esetben több mérkőzésre, akár egész napra is érvényesek.
A Magyarországon nyáron debütáló óriás-toronyugrás versenyeire, a Batthyány téren ideiglenesen felállított 35
méteres torony tövében felállított lelátóira 500 és 1500 forint között lehet belépőt vásárolni.
A műugrás és a szinkronúszás szerelmeseire is gondoltak a szervezők. Előbbi versenyeket szintén a Dagály
Úszóarénában rendezik meg, míg a szinkronúszást a festői városligeti helyszínen. Mindkét létesítménybe 500
forintért is be lehet már jutni, a döntőkre pedig 3000 forintért már a legjobb helyeken ülhetnek a rajongók.
Aki egy kis balatonfüredi kikapcsolódást kötne össze a világ harmadik legnagyobb sporteseményével, annak is
szolgálhatunk jó hírrel: a nyílt vízi úszás iránt érdeklődők is megﬁzethető árakkal számolhatnak a
programtervezésnél.
Fontos információ, hogy a jegyvásárlás elindulásakor NEM MINDEN majdan elérhető jegy kerül
értékesítésre, a szektorokat folyamatosan nyitják majd meg a szervezők.
Jó szórakozást kívánunk Magyarország eddigi legnagyobb sporteseményéhez!
A jegyvásárlási felülethez ide kell kattintani.
-ds-

