
Általános információk 

 

A foglalás menete:  

 hívja irodánkat a (06-1-) 290-4716-os számon, kollégánk fogadja az ön hívását és 

mindenben a segítségére lesz 

 e-mail-en is megkereshet minket: info@aquacamp.com 

 skype elérhetőségünket a címlapon találja 

Figyelem: csoportos foglalás esetén kérjük, minden esetben először irodánkban érdeklődjön! 

Árak:  

A kemping ismertetőn belül  megtalálja a RENDKÍVÜLI AJÁNLAT táblázatot. Itt olyan 

időszakokat jelöltünk meg, amelyeken belül kedvezményes áron bérelheti mobil házainkat, 

sátrainkat. 

Hogyan kell értelmezni? 

Egy példa? 7=4 • hogy 7éjszakát tölthet nálunk, de csak 4-et kell fizetnie! 

Árainkat EURO-ban adtuk meg, de természetesen forintban is kiegyenlíthetőek. A váltás a 

foglalás napi árfolyamon történik. 

Belföldi kempingjeinkben SZÉP kártyás fizetést is elfogadunk. 

Ágynemű bérlés 
Egyszeri árak, csere esetén ismét ki kell fizetni!  

• Franciaágyas szett: (1 franciaágyhoz tartozó ágynemű huzat, és 2 db törölköző) € 20.00 

• Egyszemélyes szett: (ágynemű huzat 1 fő részére, és 1 db törölköző) € 15.00 

• Családi szett: (1 franciaágyhoz tartozó ágynemű huzat, 2 egyszemélyes ágynemű huzat, 4 

törölköző és 4 strandlepedő) € 60,00 

• Strand szett: (2 strandlepedő) € 12.- 

Ágynemű huzat bérlési igényét a foglaláskor kell jelezni, és a kempingben kell fizetni. 

Igényét minimum 28 nappal az érkezés előtt be kell jelenteni. 

Egyéb felszerelés bérlése:  

• Gyermek ágy bérlés: € 2.- / éj 

• Etetőszék bérlés: € 2.- / éj 

• Légkondicionáló bérlés (ahol ez a szolgáltatás elérhető): € 4.- / éj 

Érkezés a kempingbe:  

mailto:info@aquacamp.com


A kempingbe érkezéskor először a kemping fő recepcióján kell regisztrálni érkezésüket. Ezt 

követően munkatársaink a saját recepciós sátrunknál várják önöket. A nyaralásuk alatt 

bármilyen információ, vagy kérés esetén az önök rendelkezésére állnak. 

Kollégáink az érkezésükkor 100 EUR vagy 30.000.- Ft kauciót fognak kérni készpénzben 

lakóegységenként. Erről átvételi elismervényt kapnak, melyet meg kell őrizniük. A mobil 

házat elutazás előtt ki kell takarítani, ezt kollégánk ellenőrzi, amennyiben a ház tiszta és 

törésmentes állapotban kerül visszaadásra, a kaució összege teljes egészében visszajár Önnek.  

Üdülésük ideje alatt kollégáink mindig jelen lesznek, forduljanak hozzájuk kérdéseik, 

kéréseik esetén, hogy önök nyugodtan nyaralhassanak. 

MUNKATÁRSAINK A KULCSOT az érkezés napján 16,00 órától adják át. Az elutazás 

napján kérjük, legkésőbb 10,00 óráig legyenek szívesek a házat kollégáinknak átadni. 

Kempingben tartózkodás:  

Minden egyes kempingnek saját belső szabályzata van, amely független a Aqua Camptől, és 

amelyet mindenkinek be kell tartani. A szabályzatba betekintést nyerhetnek érkezésükkor a 

recepción.  

Esetenként előfordulhat elő - és utószezonban, hogy nem minden szolgáltatás működik még 

a kemping területén. Sokszor karbantartásra szorulnak, vagy pl a medencék esetében még az 

időjárás nem alkalmas beüzemelésükre. Megértésüket kérjük, mivel sem az Aqua Camp, sem 

a kemping vezetése nem tud garanciát vállalni ezekre a szolgáltatásokra vonatkozólag. 

  

Végső takarítás:  

Az elutazás előtt a lakóegységet tiszta állapotban kérjük átadni, egyébként 30 EUR takarítási 

költséget visszatartunk a 100 EUR kaucióból. Az Aqua Camp nem végez takarítási 

szolgáltatást. 

Sport és animáció:  

Minden kempingünkben főszezonban (július és augusztus) számtalan animációs program áll a 

nyaralók rendelkezésére, sportrendezvények, miniclub, esti előadások kicsik és felnőttek 

részére. Elő és utószezonban a kempingek egy része csak csökkentett animációs lehetőséggel 

várja az érdeklődőket. Néhány kempingben lehetséges, hogy ezek a szolgáltatások csak térítés 

ellenében vehetőek igénybe. 

Élet a kempingben:  

A kempingben való élet a természettel közvetlen kapcsolatban telik, ezért nem ritka az apróbb 

rovarok, kisebb állatok megjelenése. Javasoljuk az élelmiszerek, és különösen az édességek 

elzárását, hogy a kellemetlen “látogatókat” elkerüljük! 

Állatok a kempingben:  

Még ha a kempingek egy része engedélyezi is az Aqua Camp lakóegységeiben nem áll 

módunkban állatokat fogadni. Kérjük szíveskedjenek előzetesen gondoskodni 

elhelyezésükről. 

 

 

 



Idegenforgalmi adó:  

A legtöbb helyen kötelező az idegenforgalmi napidíj kifizetése, melynek kifizetése 

közvetlenül a kemping irodájában történik. 

 

Ne felejtsük otthon:  

Ha nem bérelt ágynemű huzatot, akkor lepedő, takaró és párna huzatok, kispárna, ha 

szükséges (csak egy nagypárna van minden ágyhoz), törölközők, abrosz, konyharuha, 

mosogató szivacs, wc papír, tisztító szerek (ezt egyébként a kollégák is tudnak adni.) Söprű, 

lapát és felmosó szett van a házban. 
 


