
Tájékoztató a „Varázsvilág éjszakája Avalóniában” programról 

 

Kérjük kedves érdeklődőinket, hogy az alábbi tájékoztatót legyenek szívesek elolvasni, mely minden 

fontos információt tartalmaz a „Varázsvilág éjszakája Avalóniában” programunkkal kapcsolatban.  

A 8.500 forintos gyermek belépőjegy tartalmazza a mesefigurák szabadtéri interaktív játékán és a 

„Télanyó tündérmeséje” című előadáson való részvételt, a találkozást a Mikulással, a Mikulás 

ajándékcsomagját és aznapra szóló belépést a Maya Játszópark kültéri részébe. Amennyiben szeretné 

gyermekét bekísérni a „Télanyó tündérmeséje” című előadásra, úgy 4.500 forintos kísérőjegyet/fő 

szükséges vásárolni. A kísérők nem kapnak ajándékot a Mikulástól.  

Gyermek belépőjegyet 0-14 éves kor között kötelező váltani, kísérőjegyet (14 éves kortól), viszont csak 

abban az esetben szükséges vásárolni, amennyiben a kedves szülő vagy nagyobb testvér is szeretné 

megnézni a „Télanyó tündérmeséje” című előadást a gyermekkel együtt.  

Amennyiben legalább 20 fős óvodai vagy általános iskolás csoporttal érkeznek, a belépőjegy ára 3.500 

Ft/fő (háromezer-ötszáz forint). A kedvezményes jegyár csak és kizárólag a hétköznapi (hétfőtől 

csütörtökig) 11:00 és 14:00 órás előadásra foglalás esetén érvényes (kivéve a december 6-i 

előadásokat!), 2 kísérő ingyen belépésére jogosít, továbbá tartalmazza az előadáson való részvételt és 

egy csoki Mikulást, nem tartalmazza azonban az ajándékcsomagot. 

Amennyiben legalább 20 fős óvodai vagy általános iskolás csoporttal érkeznek és igényt tartanak az 

ajándékcsomagra, a belépőjegy ára: 5.500 Ft/fő, (ötezer-ötszáz forint). A kedvezményes jegyár csak és 

kizárólag a hétköznapi (hétfőtől csütörtökig) előadásra foglalás esetén érvényes (kivéve a december 6-i 

előadásokat!), 2 kísérő ingyen belépésére jogosít, tartalmazza az előadáson való részvételt, belépőt a 

Maya Játszópark kültéri részére, a találkozást a Mikulással és az ajándékcsomagot.  

 

A 20 perces interaktív szabadtéri játékra a kísérők ingyenesen elkísérhetik gyermeküket.  A programra 

belépési korhatár nincs, minden érdeklődőt várunk, aki szeretne részt venni a programon.  

Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy egy előadásra 150 nézőt tudunk befogadni a Konferencia 

Központban. A jegyfoglalás minden esetben sorszámozott székek kiválasztásával történik a szabad 

helyek függvényében. Megkérjük a kedves vendégeinket, hogy az előadás megkezdése előtt mindenki 

azt a széket foglalja el, ahová szól a jegye. A Mikulással történő találkozás zárt térben történik 

családonként az Avalon Park Konferencia Központjának előterében kialakított Mikulás trónusnál. 

Fényképet gyermekükről és a Mikulással való találkozás pillanatáról a szülők saját készülékeikkel 

készíthetnek, közös családi fotó készítésében manóink állnak látogatóink szíves rendelkezésére. 

A jegyfoglalás kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben az adatok kitöltése után a kifizetés is 

megtörténik a K&H felületén keresztül. Azok a jegyek, melyek foglalás után nem kerülnek kifizetésre, 

automatikusan törlődnek rendszerünkből 45 perc lejártával. Amennyiben a fizetés során bármilyen 

technikai probléma lép fel és a fizetés sikertelen, úgy kérjük hívja kollégánkat és jelezze a problémát a 

0620/213-1531-es telefonszámon. A jegy vásárlása online vagy személyesen a helyszínen lehetséges. 

Online vásárlás esetén a www.avalonpark.hu/mikulas-foglalas linken választhatnak időpontot, ahol az 

adatokat értelemszerűen kérjük megadni. Személyes vásárlás az Avalon Park főbejáratánál lehetséges, 

minden hétköznap 8.00 és 17.00 óra között. Minden vásárlásról névre szóló számlát állítunk ki. Online 

vásárlás esetén a számlázási adatokat a megadott mezőben pontosan kérjük kitölteni, személyes 

vásárlás esetén a számla adatokat kérjük kollégánkkal egyeztetni. Az időpont lefoglalása és a sikeres 

fizetési folyamat után a válasz e-mail mellékleteként megtalálható jegyet (továbbiakban E- Ticket) 



kérjük kinyomtatni és a rendezvényre elhozni. Több jegy foglalása esetén legyen szíves az összes jegyét 

kinyomtatni, ugyanis minden foglaláshoz külön vonalkód tartozik. Az E-Ticket bemutatása nélkül - 

melyet vonalkód alapján azonosítunk - a programon nem lehet részt venni. Személyes foglalás esetén 

kollégánk a helyszínen átadja az E-Ticket-et. Semmilyen körülmények között ne engedje, hogy 

illetéktelen személy másolatot készítsen az Ön jegyéről!  

A lefoglalt időpont előtt – tekintettel a téli időjárásra – elegendő 10 perccel hamarabb érkezni és 

gyülekezni az Avalon Park főbejáratánál felállított karácsonyfánál. A mesefigurák szabadtéri előadását 

minden esetben a kiválasztott időpontban óra egészkor kezdjük.  

A belépőjegy visszaváltására, illetve másik időpont választására – amennyiben a programon mégsem 

tud részt venni, illetve a választott időpontról elkésett – nincs lehetőség.  

Jegyét érvényesíteni az adott napon, a program előtt az Avalon Park általános recepcióján kell. Kérjük 

a programra érkezéskor hagyjanak időt a jegyérvényesítésre a műsor kezdete előtt!  

SZÉP kártyás fizetés a helyszínen személyesen lehetséges szabadidő alszámlával. A „Varázsvilág 

éjszakája Avalóniában” programra jegyet váltó vendégek önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy az 

Avalon Park Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 126.) róluk és gyermekeikről promóciós célból fényképet 

és videofelvételt készítsen, és azt nyilvánosságra hozza a társaság internetes oldalain, a 

www.avalonpark.hu vagy www.avalonresort.hu címen, a társaság Facebook és más tartalommegosztó 

oldalán, a YouTube videomegosztó portálon, valamint elektronikus és papír alapú hírlevelében.  

A jegy megvásárlásával a fenti szabályzatot a vásárló elfogadja. Kérdés esetén kollégáink hétfőtől 

péntekig 8:00 és 17:00 óra között állnak rendelkezésükre a mikulas@avalonpark.hu e-mail címen vagy 

a 0620/213-1531-es telefonszámon. 

Szeretettel várjuk az Avalon Park 2021-es különleges és felejthetetlen Mikulás showjára! 


