10. napirendi ponthoz

2337 Délegyháza, Naturista part 1318

Naturista Oázis Kempig
Üzemeltető: Naturista Oázis Kft.

GPS 47.2505; 19.1000

2337 Délegyháza, Naturista part 1318.
Adószám: 11937458-2-13
Tel/fax: +36 24 512 845 +36 70 631 5769

E-mail: monika.szabo@d5holding.hu; recepcio@d5holding.hu

ÁRJEGYZÉK
2014. május 1 - szeptember 15.

Az árak az áfát tartalmazzák

A kedvezmények igénybevételéhez tagsági igazolvány, diák igazolvány, és az életkor igazolása szükséges!
mértékegység

STRAND
a belépők jegyek reggel 8:00 - este 20:00 óráig érvényesek

belépő felnőtt

Ft/nap

ALAPÁR

TÁRSEGYESÜLETEK

14 óra után

egész nap

14 óra után

egész nap

14 óra után

1 200 Ft

900 Ft

900 Ft

600 Ft

800 Ft

500 Ft

300 Ft

500 Ft

300 Ft

belépő diák
(1990-2004 között születettek és érvényes diákigazolvánnyal
rendelkeznek!)

belépő gyerek
(2004 után születettek)

gépkocsi parkolás

Ft/nap

500 Ft

Ft/nap

0 Ft

Ft/nap

(kivétel személybérlettel rendelkezők)

személybérlet
(csak területbérlő MNE tagsággival rendelkező területbérlők és az oda
bejelenett személyek részére biztosítható* )

személybérlet diák
(csak területbérlő MNE tagsággival rendelkező területbérlők és az oda
bejelenett személyek részére biztosítható* )

strandbérlet
(csak MNE tagoknak, parkolódíjat nem tartalmazza, 08:00-20:00-ig)

strandbérlet diák
(csak MNE tagoknak, parkolódíjat nem tartalmazza, 08:00-20:00-ig)

látogatói jegy

500 Ft

300 Ft

500 Ft

Ft/év

nem vásárolható

31 000 Ft

Ft/év

nem vásárolható

15 000 Ft

Ft/fő-, elő- és
utószezon

nem vásárolható

31 000 Ft

Ft/fő-, elő- és
utószezon

nem vásárolható

15 000 Ft

200 Ft

Ft/alkalom

(max: 2 órára)

belépő elő- illetve utószezonban

Ft/nap

(08:00-20:00-ig)

MNE

egész nap

800 Ft

nincs

600 Ft

nincs

400 Ft

nincs

mértékegység

alapár

Társegyesületek

MNE

sátorhely (személy nélkül)

Ft/nap

1 800 Ft

1 500 Ft

1 300 Ft

lakókocsi hely (személy nélkül)

Ft/nap

3 000 Ft

2 700 Ft

2 500 Ft

faház, lakókocsi 1-2 személyre

Ft/nap

5 000 Ft

4 500 Ft

4 000 Ft

apartman 1-2 személyre

Ft/nap

12 000 Ft

9 000 Ft

8 000 Ft

gépkocsi parkolás

Ft/nap

KEMPING

( további személyeknek max, 2 fő napi kemping díj)

(kivétel személybérlettel rendelkezők)

500 Ft

500 Ft

A faház/lakókocsi és apartman szállásokat az érkezés napján 14 órától lehet átvenni, és a távozás napján 10 óráig le kell adni.

kemping díj, felnőtt (területbérlők vendége is)

Ft/nap

1 300 Ft

1 000 Ft

900 Ft

kemping díj, diák
(1990-2004 között születettek, érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők) (a

600 Ft

Ft/nap

500 Ft

területbérlők vendége is)

kemping díj, gyerek

0 Ft

Ft/nap

( 2004 után születettek)

Esti jegy (csak MNE és társegyesületi tagoknak)

Ft/alkalom

(20:00 órától 02:00 óráig)

nem vásárolható

800 Ft

áram

Ft/nap

1 000 Ft

IFA idegenforgalmi adó

Ft/fő/éj

400 Ft

Ft/nap

2 000 Ft

(minden 18. évét betöltött szállóvendég, kivéve személybérlettel rendelkezők)

Pótdíj

(Az érvényes belépőjeggyel nem rendelkező személyek napi pótdíjat
kötelesek fizetni az Árjegyzékben feltüntetett és elmaradt díjak pótlólagos befizetése
mellett.)

400 Ft

* Egy bérelt területhez maximum négy fő jelenthető be. Ez alól kivételt képez a területbérlő és hozzátartozója egyenes leszármazású rokonai (gyermekek és unokák) esete.
A bejelentő lapot minden szállóvendégről ki kell tölteni, arról is, aki nem IFA köteles, és arról is, aki területbérlő vendége és nincs személybérlete.
A kempinget a fizetett vendégéjszakát követő délelőtt 10 óráig el kell hagyni. A nap végéig ( 20:00-ig) strand napijegy váltható.
Területbérlők vendégeire a kemping személyi dijszabás vonatkozik

10. napirendi ponthoz
A belépő jegy megvásárlása, egyben a kemping területen érvényes szigorú viselkedési szabályok elfogadását is jelenti!
Annak megszegőjének azonnali hatállyal és pénzvisszafizetési kötelezettség nélkül el kell hagynia a kemping területét.
A Naturista Oázis Kemping területén magántulajdonú ingatlanterülettel rendelkező telektulajdonosok, hozzátartozóik és alkalmai vendégeik díjszabása

STRAND
a belépők jegyek reggel 8:00 - este 20:00 óráig érvényesek

belépő felnőtt

mértékegység

Ft/nap

ALAPÁR

MNE

egész nap

14 óra után

egész nap

14 óra után

1 200 Ft

nincs

800 Ft

500 Ft

belépő diák
(1990-2004 között születettek és érvényes diákigazolvánnyal
rendelkeznek!)

belépő gyerek

(2004 után születettek)

strandbérlet

(csak MNE tagoknak, parkolódíjat nem tartalmazza, 08:00-20:00-ig)

személybérlet

(csak területbérlő MNE egyesületi és támogató - magántelkenként a 40
000.- Ft éves adományt befizetett - tagoknak)

Ft/nap

500 Ft

Ft/nap

0 Ft

Ft/év

nem vásárolható

31 000.- Ft

Ft/év

nem vásárolható

31 000.- Ft

A fenti belépők megváltása nem jelent feljogosítást a bérelt területek vízparti részeinek használatára, csak a kemping nyilvános területére érvényesek (strandok,
Bermuda, Sport, stb.). Amennyiben a telektulajdonos az adott szezonra a területbérlőkkel azonos mértékű (40 000.- Ft) adományt fizet be az MNE részére, jogosult az
MNE használatában lévő bérelt területek vízparti részének használatára, s idevonatkozóan a területbérlőkkel azonos lehetőségek és jogok illetik meg. „A
telektulajdonos által használható – a magánterületéhez legközelebb eső - vízparti részt az MNE jelöli ki.

