
Sátorozási díjak 2023 
 

 

Sátorozási díjak   
 

Személy díj 3000 Ft/fő/éj   

                   4 éves kor alatt   ingyenes   

Sátor hely díj: maximum 4 fő befogadó képes sátor 

 4 fő feletti befogadó képes sátor 

3000 Ft/sátor/éj 

5000 Ft/sátor/éj     

Autó hely díj   1500 Ft/nap   

Áram használat   1500 Ft/nap   

Idegenforgalmi adó (18 éves kortól)   500 Ft/fő/éj   

   

Tájékoztatjuk, az árak forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t!   

   

   

A Tavirózsa Kempingben a sátorhelyekhez az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:   

• Közös vizesblokk használata (zuhanyzók, WC-k)   

• Közös konyha rész használata (sütési, főzési lehetőség)   

• Áramhasználat    

• Bográcsozó helyek használata   

   

Osztályok, csoportok részére egyedi árképzés!   

   

Tel: 06-30-416-4781 

 tavirozsakempingporoszlo@gmail.com  

  



Lakókocsi díjak 2023 
 

Lakókocsi díjak   
  

Lakókocsi hely díj   5000 Ft/db/nap  

Személy díj   3000 Ft/fő/éj  

                   4 éves kor alatt   ingyenes   

Áram használat   1500 Ft/nap  

Idegenforgalmi adó (18 éves kortól -)   500 Ft/fő/éj  

A szállásdíj = személydíj + lakókocsi helydíj+ IFA   

Tájékoztatjuk, az árak forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t!   

A Tavirózsa Kempingben a lakókocsihelyekhez az alábbi szolgáltatások vehetők 

igénybe:   

• Közös vizesblokk használata (zuhanyzók, WC-k)   

• Közös konyha rész használata (sütési, főzési lehetőség)   

• Áramhasználat, bográcsozó helyek használata   

Szezonbérlet lakókocsi (05.01-től 08.31-ig) 200.000 Ft + áramhasználat 

A szezonbérlet névre szól, tartalmazza: 

- parcella hely 

- jogosultak személyi díja (4 fő) 

- egy autó parkolási díja 

Külön fizetendő díjak: 

- áramszolgáltatás (1500 Ft/éj) 

- további autók parkolási díja (700 Ft/éj) 

- idegenforgalmi adó 

Sátorhelyeket és lakókocsihelyeket a távozás napján 12 óráig kell elhagyni! 

Határidőn túli távozás esetén a következő napi díj is felszámolásra kerül! 

   

Tel: 06-30-416-4781 

tavirozsakempingporoszlo@gmail.com 

  



Faház apartman 2023 
 

Faház szállás díj 20 fő alatt 7000 Ft/fő/éj   

Csoportoknak 20 fő felett 5000 Ft/fő/éj   

Autó hely díj  1500 Ft/nap   

Idegenforgalmi adó (18 éves kortól)  500 Ft/fő/éj   

A faházaink felszereltsége a következő:  

• Közös WC, zuhanyzó, konyha rész használata (sütési, főzési lehetőség) 

• Bográcsozó helyek használata, légkondicionálás (1500 Ft/éj)     

• Igény szerint étkezés rendelhető előzetes megbeszélés, árképzés alapján.   

 

Faházas apartman szállás díjak (4 személyes)  

1-3 személy 30000 Ft/éj   

4-5 személy  50000 Ft/éj   

Autó hely díj  1500 Ft/nap   

Idegenforgalmi adó (18 éves kortól)  500 Ft/fő/éj   

Tájékoztatjuk, az árak forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t! 

A faházaink felszereltsége a következő:    

• WC, mosdó, zuhanyzó 

• Légkondicionálóval felszerelt (1500 Ft/éj igénybevétel esetén)  

• Hűtő    

Faházainkat kizárólag előfoglalás keretein belül értékesítjük, 30% foglaló 
előreutalása ellenében! 

 

A faházakat az érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni,  
a távozás napján 10 óráig kell elhagyni. 



Tavirózsa Kemping 2023 
Befogadó képesség: 40 fő faházban, 12 db lakókocsi, 150 fő sátorozás. 

Kikapcsolódásra, feltöltődésre vagy egy kis kalandra vágyik?    

Amennyiben egy csodálatos környezetben, árnyékos fák lombjai alatt, a természet lágy ölén 

képzeli el nyaralását, akár sátorral, akár lakókocsival, nálunk biztos megtalálja azt a tiszta és 

rendezett környezetet, ahol élvezettel és élményekkel teli programokkal töltheti el nyaralását! 

Szereti a kempinget, de nem szeret a földön aludni?    

Faházaink akkor az Ön számára nyújtanak teljes kényelmet, melyek külön Wc-vel, 

zuhanyzóval vannak felszerelve. Kizárólag előfoglalásra értékesítjük.    

Nem tudja, milyen programokon vegyen részt? Mi tudunk ajánlani azt is!    

A szép napos időben igazán gazdag és élmény teli programot nyújt a Tisza-tó megismerése 

egy csónaktúrával, vagy egy Vízi sétánylátogatással, melyek pár lépésre a kempingtől a 

Delfin kikötőből indulnak.   

A vízi túra után, jólesik egy finom ebéd a Tavirózsa étteremben. Ebéd után lazulásként a 

Szabad strandon lehet vízi- biciklizni, kajakozni, kenuzni, vagy csak a hűs vízben 

ugrándozni.   

És ha még mindig nem volt elég a programokból?   

Európa legnagyobb édesvízi akváriuma a Tisza-tavi Ökocentrum, mindössze 3 perc sétára 

található a Tavirózsa Kempingtől, ahol a Tisza-tó élővilágát élet közelből mutatják be.   

A sok program után már sportolásra is vágyunk?    

A Tisza tó körbekerékpározása vagy éppen egy kis kajakozás vagy kenuzás is nagyszerű 

testmozgást nyújt. Kerékpárkölcsönzőnk a Kempingtől 1 percre található.    

Nálunk fizethet:    

• Készpénzben   

• Bankkártyával, Szép kártyával 

Csoportoknak előzetes megbeszélés, és egyedi árkalkuláció alapján,  

szállást + étkezést + komplett vízi programot szervezünk! 

 

Tel: 06-30-416-4781 

tavirozsakempingporoszlo@gmail.com 


