Thermalcamp***
Adresa kempu: 9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 1.
Popis:
Kemp je v provozu celý rok. Kemp
termálních lázní se nachází v sousedství
hotelu Termál Hotel Aqua*** a je přímo
spojen lázeňským areálem. Nabízíme
celkem 50 míst.
K celkovému pohodlí slouží v kempu
ješte
kuchyn,
pračka,
elektrická
přípojka, sociálního zařízení.
Hosté
kempu
mají
volný
a
neomezený pohyb mezi kempem a
lázeňském areálu podle provozní doby
lázní (vstupenka je v ceně kempu,
kterou obdržíte po přihlášení se na
recepci).
Kemp je v provozu celoročně.
Hostům kempu je umožněno denně od 6.00 do 22.00 hod. využití služeb Termál Hotel
Aqua*** a to bazén s termální vodou, infrakabinu a finskou sauna nacházející se v
přízemí hotelu (služba v ceně kempu).
Členům klubu CCI a ÖCC náleží 10% sleva z denních cen.
Ubytování v kempu:
Po příjezdu se je nutno hlásit na recepci hotelu Aqua*** (v provozu nonstop). Přijede-li
před 12 hodinu platíte +5 €/za každou osobu.
Místo pro kempování si může vybrat každý podle chutí a dostupností míst.
Účty za služby je nutno uhradit den před odjezdem, nebo v den odjezdu do 12 hod.
Učty lze hradit v HUF (v tomto případě bude použítý kurs střed Maďarské Národní Banky
- MNB), platební kartou nebo Euro, nebo dárkovým poukazem zakoupený od nás.
V zájmu bezpečí Vašich osobních věcí a cenin, doporučujeme využít službu
uschovny na recepci za 1 Euro/den. Za strátu neuložených věcí nebereme žádnou
odpovědnost.

Předběžnou rezervaci neděláme.
Ceník kempu
Služba
Pronájem místa
Pronájem místa pro stan
Dospělá osoba
Příjezd před 12 hod.
Děti do 3 let
Děti ve věku 4-12 let
Domácí zvíře
Elektřina
Rekreační taxa (nad 18 let)

Doporučené služby kempu Termál
Hotel Aqua Kemp***
Cena
11 €/noc
6 €/noc
11 €/noc
5 €/osoba
zdarma
6 €/noc
2 €/noc
3 €/den
1,30€/noc

Služba
Úschovna cenin
Bufetová snídaně

Cena

Bufetová večeře

15 Euro/den

Zapůjčení koupacího pláště
na osobu

2 Euro/den

1 Euro/den
8 Euro/den

Výše uvedené ceny obsahují i cenu vstupenky do lázeňského areálu s
neomezeným pohybem mezi kempem a lázněmi.
Aktualizováno: 10:39 - 8/1/2020

