THERMAL

Camping AQUALAND

Az Aqua Land Termál és Élményfürdőhöz kapcsolódó Thermal Camping Aqualand páratlan szépségű
természeti környezetben fekszik, ahol árnyas fák, lagúnák, szigetek 2 hektáros területen biztosítják a feltöltődést, a
lélek nyugalmát. Lépjen át az élmények kapuján, ahol a család minden tagjára termális élmények várnak kint és
bent egyaránt, legyen az csúszdázás, pancsolás a gyermekmedencében, vagy egy remek coctail a gyógyvizes
élménymedencében.
Fedezze fel Ráckeve páratlan szépségű természeti és kulturális adottságait akár kiscsónakon ringatózva a KisDunán. Fesztiválok, kastély, kilátó, vízimalom, múzeumok és a Duna rejtelmes szigetei várják!
A 2011-ben átadott kemping modern szolgáltatásai az igényes kikapcsolódást biztosítják. A 100-150 m2-es
beállóhelyek mindegyikéhez áramvételi lehetőség biztosított.. Korszerű, igényesen berendezett vizesblokkjai zsetonos
mosógéppel, szárítógéppel, tűzhelyekkel, mosogatóval, babafürdetővel, pelenkázóval, mozgássérült mosdókkal
felszereltek. A Vendégeket nagyméretű bográcsozó-grillező, sport szoba, kávézó és csodálatos természeti környezet
várja.
A kemping lakói számára ingyenesen nyújtott szolgáltatások:
* korlátlan, akár napi többszöri belépés a szabadtéri termál és élményfürdő területére (termál-, élmény-, gyógy-, sport-,
és gyermekmedencék, sportpályák, sodrófolyosó, stb)
* díjmentes részvétel a pénteki, szombati éjszakai fürdőzéseken
* nyugágyak használata a fürdőben
Kemping árak
TERÜLETDÍJAK (80-120 m2/egység)

Ft/éj

előszezon
04.01-06.09
- Sátorhely gyalogosan, motorkerékpárral vagy kerékpárral érkezőknek
900.- Lakókocsi autóval
1.300.- Lakóautó
1.300.- autó
450.- Áramfogyasztás/egység
750.- Háziállat /kisállat/éj
350.SZEMÉLYI DÍJAK
Ft/éj
Egész napos szabadtéri termál- és élménystrand használattal!
Felnőtt:
Diák/nyugdíjas:
Gyermek (2 éves kortól – 120 cm magasságig)
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Értékmegőrző
Mosógép, szárítógép használat
Kerámiatűzhely használat
Hűtő használat

/nap
/alkalom
/alkalom
/nap

előszezon
04.01-06.09
1.600.1.500.900.-

főszezon
06.10-08.31
1.000.1.450.1.450.500.800.400.főszezon
06.10-08.31
1.950.1.850.1.100.1.000.500.500.300.-

A fenti árak tartalmazzák az áfa-t, az idegenforgalmi adót, valamint az Aqualand termál és
élményfürdő nyitva tartási idejében a szabadtéri strand részleg korlátlan használatát.

Kedvezmények:
Diák-, nyugdíjas-, gyermek-, elő- és utószezoni kedvezmények várják.
Azon Vendégek részére, akik a kempingben eltöltenek
10 és 20 nap közötti időt
10%
21 és 30 nap közötti időt
15%
30 napot meghaladó időt
20%
Díjkedvezményt adunk.
Legyen részese az élménynek, szeretettel várja Magyarország legújabb Termál Kempingje Ráckevén.
Kapcsolat:

www.aqua-land.hu, info@aqua-land.hu, 24/423-220.

