KEMPINGÁRAK
ELŐ ÉS UTÓSZEZON
Nem tag

MNE tag

Társegyesületi
tag

„A” és”B” placc/éj
„C” placc/éj

3600 Ft.

2 700 Ft.

3 200 Ft.

1500 Ft.

1100 Ft.

1350 Ft.

Faház/éj
TURNUSKEDVEZMÉNY
FAHÁZRA:

4 500 Ft.

3400 Ft.

4000 Ft.

Szombattól szombatig 8
napra, 7 éjszakára
érvényes:

27000 Ft.

22000 Ft.

25000 Ft.

Apartman/éj
TURNUSKEDVEZMÉNY
APARTMANRA:

7300 Ft.

5500 Ft.

6600 Ft.

Szombattól szombatig 8
napra, 7 éjszakára
érvényes:

47000 Ft.

37000 Ft.

45000 Ft.

Szálláshelydíjak

Gépkocsi parkolás/éj

300 Ft.

A "C" kempingplaccokon áram nem
igényelhető.
Az érkezési nap 14:00 órától a
távozási nap 11:00 óráig érvényes.
Ekkor a szálláshelyet el kell hagyni, a
strandon
azonban
20:00-ig
tartózkodhat a kempingező.
A kempinghely árak mellett a
személyek
számától
függően
szállásdíjat számolunk fel.
SZÁLLÁSDÍJAKAT A TURNUSOK
ESETÉBEN IS FELSZÁMOLUNK!

Csak személygépkocsira

Szállásdíjak
Felnőtt/éj
Diák/éj

1200 Ft.
900 Ft.

900 Ft.
700 Ft.

1100 Ft.
800 Ft

Egyéb díjak
Rendezvénydíj
Idegenforgalmi adó/éj

400 Ft.

300 Ft.
400 Ft.

350 Ft.

Érvényes diákigazolvánnyal

Az 1990. évi C. tv. 30-32. §-ai alapján.

Megjegyzés:
Gyermekeknek 10 éves korig minden ingyenes.
A területbérlők vendégeire a kemping díjszabás vonatkozik. A területbérlők két szállóvendéget
fogadhatnak szálláshely díj fizetése nélkül. Az ezen felüli szállóvendégeik számára - ha a bérlői területen
töltik az éjszakát a házban, vagy sátorban, vagy lakókocsiban - akkor is „C” kategóriás szálláshelyhely díj
megfizetése szükséges. A szállásdíjakat a bérlők vendégei is kötelesek megfizetni. A személyek számába
nem számítanak bele a tíz éven aluli gyermekek. A területbérlő építményében, vagy a területén megszálló
vendég is IFA köteles, ha nem egyenes ági hozzátartozó.
A rendezvényeken való részvételre a strandbelépő 08:00-20:00-ig jogosít fel. Aki a strand zárása után is
maradni kíván a rendezvényen, annak rendezvényjegyet kell vásárolnia, mely 20:00-02:00 - ig érvényes.
15:00 után rendezvényjegyet nem adunk ki nem MNE tagoknak. A bérlőkre és a szállóvendégekre a fentiek
nem vonatkoznak. Nekik a rendezvényeken való részvétel ingyenes. Aki szezonbérlettel rendelkezik,
rendezvénydíjat nem fizet, de a portán a kártyájának érvényességi idejét ki kell bővítetnie a rendezvény
idejére.
Az érvényes jeggyel nem rendelkező személyek napi pótdíjat - 2000 forintot - kötelesek fizetni az
Árjegyzékben feltüntetett és elmaradt díjak pótlólagos befizetése mellett.

KEMPINGÁRAK
FŐSZEZON
Nem tag

MNE tag

Társegyesületi
tag

„A” és”B” placc/éj
„C” placc/éj

4400 Ft.

3300 Ft.

3950 Ft.

1800 Ft.

1350 Ft.

1600 Ft.

Faház/éj
TURNUSKEDVEZMÉNY
FAHÁZRA: Szombattól

5400 Ft.

4100 Ft.

4900 Ft.

29000 Ft.

24000 Ft.

28000 Ft.

Apartman/éj
TURNUSKEDVEZMÉNY
APARTMANRA:

8700 Ft.

6500 Ft.

7800 Ft.

Szombattól szombatig 8
napra, 7 éjszakára
érvényes:

49000 Ft.

39000 Ft.

48000 Ft.

Szálláshelydíjak

szombatig 8 napra, 7
éjszakára érvényes:

Gépkocsi parkolás/éj
Motorkerékpár/éj

500 Ft.
300 Ft.

A "C" kempingplaccokon áram nem
igényelhető.
Az érkezési nap 14:00 órától a
távozási nap 11:00 óráig érvényes.
Ekkor a szálláshelyet el kell hagyni, a
strandon
azonban
20:00-ig
tartózkodhat a kempingező.
A kempinghely árak mellett a
személyek
számától
függően
szállásdíjat számolunk fel.
SZÁLLÁSDÍJAKAT A TURNUSOK
ESETÉBEN IS FELSZÁMOLUNK!

Csak személygépkocsira

Szállásdíjak
Felnőtt/éj
Diák/éj

1600 Ft.
1000 Ft.

1200 Ft.
750 Ft.

1450 Ft.
900 Ft.

Egyéb díjak
Rendezvénydíj
Idegenforgalmi adó/éj

400 Ft.

300 Ft.
400 Ft.

350 Ft.

Bővebben a megjegyzésben
Az 1990. évi C. tv. 30-32. §-ai alapján.

Megjegyzés:
Gyermekeknek 10 éves korig minden ingyenes.
A területbérlők vendégeire a kemping díjszabás vonatkozik. A területbérlők két szállóvendéget
fogadhatnak szálláshely díj fizetése nélkül. Az ezen felüli szállóvendégeik számára - ha a bérlői területen
töltik az éjszakát a házban, vagy sátorban, vagy lakókocsiban - akkor is „C” kategóriás szálláshelyhely díj
megfizetése szükséges. A szállásdíjakat a bérlők vendégei is kötelesek megfizetni. A személyek számába
nem számítanak bele a tíz éven aluli gyermekek. A területbérlő építményében, vagy a területén megszálló
vendég is IFA köteles, ha nem egyenes ági hozzátartozó.
A rendezvényeken való részvételre a strandbelépő 08:00-20:00-ig jogosít fel. Aki a strand zárása után is
maradni kíván a rendezvényen, annak rendezvényjegyet kell vásárolnia, mely 20:00-02:00 - ig érvényes.
15:00 után rendezvényjegyet nem adunk ki nem MNE tagoknak. A bérlőkre és a szállóvendégekre a fentiek
nem vonatkoznak. Nekik a rendezvényeken való részvétel ingyenes. Aki szezonbérlettel rendelkezik,
rendezvénydíjat nem fizet, de a portán a kártyájának érvényességi idejét ki kell bővítetnie a rendezvény
idejére.
Az érvényes jeggyel nem rendelkező személyek napi pótdíjat - 2000 forintot - kötelesek fizetni az
Árjegyzékben feltüntetett és elmaradt díjak pótlólagos befizetése mellett.

