
Apartmanunk 25 000    Ft/éj + idegenforgalmi adó
(legalább 2 éjszakára és maximum 8 fő számára bérelhető, erre a szállásra diákkedvezmény nem vehető igénybe)

Faházaink

4 ágyas faházaink 2 500      Ft/fő/éj + idegenforgalmi adó
5 ágyas faházaink 2 200      Ft/fő/éj + idegenforgalmi adó

Kőházi szobáink

2 ágyas szobáink 3 100      Ft/fő/éj + idegenforgalmi adó
4 ágyas szobáink 3 100      Ft/fő/éj + idegenforgalmi adó

Sátrazás díja (saját sátorban) 1 700      Ft/fő/éj + idegenforgalmi adó

Lakókocsik / lakóbuszok / sátras utánfutók

Terület díja 1 napra 1 000      Ft/éj
Terület díja 1 hétre (minimum 6 éjszaka) 5 000      Ft/hét
Terület díja 1 hónapra 15 000    Ft/hó
Személyi díj - felnőtt 1 500      Ft/fő/éj + idegenforgalmi adó
Személyi díj - gyermek / diák 1 200      Ft/fő/éj + idegenforgalmi adó

Üresen maradt ágy díja 500          Ft/ágy/éj

Idegenforgalmi adó 450          Ft/fő/éj
Csak a 18 éven felüli vendégeinknek számolunk fel idegenforgalmi adót.

Mosatás díja 500          Ft/fő
Amennyiben kérnek ágyneműt a faházba / szobába, mosatási díjat számítunk fel.
(1 garnitúra ágynemű tartalma: 1 párna párnahuzattal, 1 lepedő és 1 pléd.)

Áramhasználat díja 800          Ft/fogyasztó/éj

Látogató belépő 1 000      Ft/fő

Kisállat / kutya díja 500          Ft/állat/éj
Kutyát (és kisállatot) a házirendben leírtak szerint lehet behozni a kempingbe és KIZÁRÓLAG 
sátorral, illetve lakókocsival érkező vendégek számára megengedett!

2018. évi áraink

 - Abban az esetben ha, a faházban / kőházi szobában elszállásolt vendégek hűtőt, hifit, hangfalat, 
klímát, ventilátort, elektromos sütőt működtetnek. (Mobiltelefon, tablet, laptop, kamera, 
fényképezőgép töltése díjmentes.)
 - Abban az esetben, ha sátorral, lakókocsival érkező vendégünk csatlakozni szeretne az 
elektromos hálózatra.

Kiemelt rendezvények esetén (pl. Halasnapok) fizetendő. A látogató nem tölti a kempingben az 
éjszakát. (Legfeljebb 22:00-ig maradhat. Ennél tovább csak a szállásdíjaink és az idegenforgalmi 
adó megfizetése után maradhat.)

A szállásdíj és az idegenforlami adó összegébe NEM számítható be a korábban már megfizetett 
látogatói belépő díja!



Parkolási díj 1 000      Ft/gépjármű/nap

Parkolás kiemelt időszakokban (pl. Halasnapok idején)

Személygépkocsi 500          Ft/nap
Motorkerékpár 300          Ft/nap
Busz, (kis)tehergépkocsi 700          Ft/nap

Étkezés díjai

 - Reggeli
 - Ebéd
 - Vacsora

  550Ft/adag          
1 000 Ft/adag          

900 Ft/adag

Kerékpárkölcsönzés:

Óradíja 500          Ft/kerékpár/óra
1 napra 2 500      Ft/kerékpár/nap

A 4. életévüket még be nem töltött gyermekeknek szállásdíjat nem számolunk.

A szállásdíj 18% áfá-t, a többi szolgáltatásunk díja 27% áfá-t tartalmaz!

Elfogadott fizetőeszközök:  készpénz (Forint), átutalás, SZÉP kártya (OTP, K&H, MKB) .
A díjak megfizetésére minden nap reggel 8 órától este 6 óráig van lehetőség.

A díjat azoknak kell fizetniük, akik nem a kemping vendégei, de a kemiping területén parkolnak. A 
díj minden megkezdett napra vonatkozik.

Parkolási díjat csak a rendezvények napján ittlévő vendégeknek számoljuk fel. A szezon többi 
időszakában számukra díjmentes a parkolás!

Pl.: A tiszafüredi Halasnapok 2018.07.06-án kezdődik. Az azon a napon távozó vendégek még 
nem fizetnek parkolási díjat, de az azon a napon érkező vendégek már igen. A rendezvény 
2018.07.08-án éjszaka ér véget, parkolási díjat ezesetben 2018.07.09-ig számolunk, vagyis a 9-én 
távozó vendégek még fizetik a július 9. napjára a parkolást, de a 9-én érkező vendégeknek már 
nem számoljuk fel a díjat!

Bejelentkezés: 14 órától. Kijelentkezés: 10 óráig.

A kerékpárokat csak reggel 7 órától este 8 óráig lehet kölcsöznözni. Napon túli kölcsönzésre nincs 
lehetőség!

Diákigazolvány kedvezmény a nappali érvényesített tanulói jogviszonyra 15%-ot, a 25 fő feletti 
diákcsoportok számára 20% kedvezményt biztosítunk a diákoknak az elhelyezés személyi díjaiból!

Étkezés a kemping területén, saját ebédlőben, minimum az érkezés előtt 1 héttel előre 
egyeztetett formában, heti menüsoros rendben történik.

A bejelentkező lapot minden érkező vendégnek kötelező olvashatóan kitöltenie, ellenkező 
esetben nem áll módunkban a szobakulcsot rendelkezésre bocsátani! (név, lakcím, 
állampolgárság, születési idő, személyi igazolványszám vagy TAJ szám)



A kemping vendégei ingyen használhatják foci- illetve röplabdapályánkat.

Amennyiben egy vendég / csapat a kemping alkalmazottjainak kérésére / figyelmeztetése ellenére nem tartja be 
a házirendben foglaltakat, (pl. este 10 óra után a kemping többi vendégének nyugalmát zavarva hangoskodik, 
vagy a faházban tüzet gyújt, cigarettázik, stb... .) azonnal ki lesz tiltva a kemping területéről, függetlenül attól,
hogy még mennyi ideig maradtak volna! Ilyen esetben a szállás és egyéb szolgáltatások díját - melyet 
érkezéskor fizetett ki - nem kérheti vissza! Ezen felül kártérítést köteles fizetni a kemping üzemeltetőjének,
és / vagy vendégeinknek esetlegesen okozott károkért!

Az árváltozás jogát fenntartjuk!


	Munka1



