
Kemping/motel telefon: +36 30 644 08 07 (9 és 19 óra között) 
Kemping/motel e-mail: balatoncenter@pr.hu 
Vitorlástábor telefon: +36 30 30 43 613 (9 és 19 óra között) 
Vitorlástábor e-mail: tabor@balatoncenter.hu  

 

2021.  
Árlista (Ft/éj) 
Preisliste (Ft pro Nacht) 
 
Kempingünkben 2021. nyarán csak előzetes bejelentkezés alapján fogadunk vendégeket. Sátras vendégeket 
egyelőre nem fogad kempingünk.  
 
Kérjük érkezési és távozási időpontjának tervezésekor vegye figyelembe a recepció nyitvatartási rendjét és az 
egyes szállástípusoknál feltűntetett időpontokat! Amennyiben egyedi kérdése/kérése lenne, kérjük még időben 
hívja kollegánkat a 30/644-08-07 telefonszámon!! Köszönjük 
 
 
 
2-4 FŐS KŐHÁZBAN MEGSZÁLLÓ VENDÉGEK / 
GASTE IN APPARTEMENT-HAUSERN: 
Érkezés: 15 órától, távozás: 10 óráig 

  06.01-08.31. 
 

   9.000.- Ft/fő 
 

  10.000.-Ft/fő 
 

  12.000.- Ft/fő 
  

Pótágy 
(Házanként max. 1 db pótágy helyezhető el!)   4.000.- Ft 

Idegenforgalmi adó (18 éves kortól)   500.- Ft 
Kurtaxe (ab 18 Jahre) 

Egyéjszakás felár 30%! 

Gyerekenként (2-12,99 év) 1.000.- Ft kedvezményt biztosítunk! 

Unsere Gaste bekommen 1.000.- Ft Preisermassigung pro Kind (2-12,99 Jahre)! 

A kőházakban megszálló vendégek részére 2 db autó parkolása ingyenes. 

Das Parken für 2 Autos ist für Appartement-Haus-Bewohner kostenlos. 

Kőházainkban és a kemping egész területén tilos a dohányzás!  

In unseren Appartement-Häusern und am ganzen Kempinggebiet ist das Rauchen verboten! 

Amennyiben egyéb igény merülne fel, kérem a fent megadott elérhetőségek egyikén érdeklődjön, készséggel állunk 

rendelkezésre. 

Falls Sie Spezialwünsche haben, fragen Sie mal auf den oben angegebenen Informationsmöglichkeiten nach, wir stehen 

gerne zur Verfügung. 

  



4-6 FŐS MOBILHÁZBAN MEGSZÁLLÓ VENDÉGEK / 
GASTE IN MOBIL-HAUSERN: 
Érkezés: 15 órától, távozás: 10 óráig 

  06.01-08.31. 
 

   8.500.- Ft/fő 
 

  9.500.-Ft/fő 
 

  11.500.- Ft/fő 
  

Pótágy 
(Házanként max. 1 db pótágy helyezhető el!)   3.000.- Ft 

Idegenforgalmi adó (18 éves kortól)   500.- Ft 
Kurtaxe (ab 18 Jahre) 

Egyéjszakás felár 30%! 

Gyerekenként (2-12,99 év) 1.000.- Ft kedvezményt biztosítunk! 

Unsere Gaste bekommen 1.000.- Ft Preisermassigung pro Kind (2-12,99 Jahre)! 

A mobilházakban megszálló vendégek részére 1 db autó parkolása ingyenes. 

Das Parken für 2 Autos ist für Mobil-Haus-Bewohner kostenlos. 

Mobilházainkban és a kemping egész területén tilos a dohányzás!  

In unseren Mobil-Häusern und am ganzen Kempinggebiet ist das Rauchen verboten! 

Amennyiben egyéb igény merülne fel, kérem a fent megadott elérhetőségek egyikén érdeklődjön, készséggel állunk 

rendelkezésre. 

Falls Sie Spezialwünsche haben, fragen Sie mal auf den oben angegebenen Informationsmöglichkeiten nach, wir stehen 

gerne zur Verfügung. 

 

VENDÉGEK/BESUCHER (Amennyiben vendéget fogadna, kérjük időben jelezze a recepción. Falls Sie Gäste 
empfangen wollen, benachrichtigen Sie bitte darüber unsere Kollegen in der Rezeption.) 

  06.01.-08.31. 
 
  2.000.- Ft 
 
 (2-9,99)  1.000.- Ft 
 
  1.500.- Ft 
 
 
AUTÓTÁROLÁS: 

  06.01-08.31. 
 
 
  2.000.- Ft/nap 
 
Az árak a mindenkor érvényes Áfa-t tartalmazzák. 
Preise enthalten die gültige MwSt. 
A kemping területére kutya/macska nem hozható be.  
Gaste mit Hund/Katze können wir leider nicht empfangen 

 
SAJÁT LAKÓKOCSI ÉVES TÁROLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN, KÉRJEN AJÁNLATOT E-MAILBEN, 

VAGY HÍVJA A 30/276-33-39 TELEFONSZÁMOT. 



KEDVEZMÉNYEK, AKCIÓK KŐ- és MOBILHÁZAINKBAN: 
 

Legalább 7 éjszakai tartózkodás esetén a 8. éjszakát ajándékba adjuk 
Legalább 14 éjszakai tartózkodás esetén 2 éjszakát ajándékba adunk 
Legalább 21 éjszakai tartózkodás esetén 3 éjszakát ajándékba adunk 

 
Egyedi kedvezmények adhatók! 

 
AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK, 

AZ ESETLEGES HIBÁKÉRT, ELÍRÁSOKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK! 
 

Kedves Leendő Vendégünk! 
 

KEMPINGÜNKBEN KÖVETKEZŐKÉPPEN FOGLALHAT SZÁLLÁST: 

Foglalási feltételek:  
A foglalás bejelentése e-mailben történhet. A foglalási bejelentést követően a megrendelő írásbeli visszaigazolást kap. 
A szállás árának 20%-át, de minimum 5.000.- Forintot foglalóként kérünk megfizetni. A foglaló a szállásfoglalást 
követő 5 napon belül kiegyenlítendő. A szálláshely foglalása csak a foglaló megérkezését követően válik érvényessé. 

Lemondás, meg nem jelenés:  
A megrendelt szolgáltatás lemondására, illetve a foglaló visszatérítésére a szállás elfoglalását megelőző két hétig 
bezárólag van lehetőség. 

Egyéb:  
 
Kempingünk bank- és SZÉP Kártya elfogadóhely. 

 
Ha Ön kempingünk kristálytiszta mély víze helyett mégis inkább a közelmúltban felújított Föveny Strandot, vagy a 
kisgyermekek számára ideális, lagúnás Tobruki Strandot választaná, könnyen megközelítheti és a balatoni viszonyokhoz 
képest kedvező áron igénybe veheti azokat is. 

 
Amennyiben további információkra lenne szüksége, forduljon munkatársainkhoz bizalommal! 

 

2016. óta már Vitorlástáborba is várjuk a kalandvágyó 7-17 éves gyerekeket! 
 

További információk: 
balatoncenter.hu/vitorlastabor honlapon, vagy keressen bennünket a Facebookon, hívja a 30/30-43-613 

telefonszámot, vagy írjon a tabor@balatoncenter.hu e-mail címünkre! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  Köszönjük, hogy minket választott! 
 
 
 
 
 

  


