
Szüreti mulatság 

 

 

 

 

 

 

Szüreti Mulatság 
2012. szeptember 15-én 

a Jonathermál Kemping területén 

Kiskunmajsán 

  

Hamisítatlan szüreti hangulat, szüreteléssel, 
szőlőpréseléssel és must kóstolással. 

Szilvalekvárfőzés, paprikafűzés.Kirakodó vásár, 
kézműves foglalkozások, kovács- és kádármester 

bemutatója. 

A vállalkozó szellemű vendégeink kipróbálhatják 
magukat játékos vetélkedőkben, paprikafűzésben, 
tökfaragásban. A legügyesebbek nyereményben 

részesülnek!  
 

Csettegő verseny  
(kellő létszámú jelentkező esetén) 

 Fellépnek: 

• Dél- Alföldi Harmonikabarátok Egyesülete 
• Kiskunmajsai Ütőegyüttes 
• Bor'La Bor bordalénekesek 

 Finom ételek és italok egész nap. 

Este vacsora és zenés, táncos mulatozás! 

Az ebéd- és vacsorajegyeket elővételben kell 
megvásárolni a motel recepcióján! 

 A programok külön belépő nélkül látogathatók! 

Mindenkit szeretettel vár a JONATHERMÁL 
Kemping! 

További információ a motel recepcióján.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77/481-855 info@jonathermal.hu 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

   

SZÜRETI FESZTIVÁL KISKUNMAJSÁN  

Tudnivalók: 
 
IDŐPONT: szeptember 13. csütörtök – 16. vasárnap 
 
Helyszín: Jonathermal Gyógyfürdő, Élményfürdő, Motel, 
Kemping, Kiskunmajsa Kőkút 26.  
GPS koordináta: N 46°31’17” E 19°45’50” 
 
Jelentkezési határidő: szeptember 09.vasárnap. 
 
Részvételi díj: 2.400.-Ft./egység/éj. (egységen belül 2 felnőtt 
és a 6 éves kor alatti gyermekek értendők. 
A díj tartalmazza: egy lakókocsi/lakóautó/sátor részére a 
területbiztosítást, áramhasználatot, gépkocsi parkolást. 
 
Egységen belül további felnőtt és a 14 év feletti gyermek 
díja: 480.-Ft./fő/éj. 
Gyermek 6-14 év között 240.-Ft./fö/éj. 
 
A Fürdőbelépő kedvezményesen váltható a találkozón 
résztvevő klubtagoknak a recepción, mellyel minden működő 
medence- és csúszdaszolgáltatás, szauna, sókamra és jakuzzi 
használható. A napi belépő felnőtteknek 1000 Ft/fő, 
nyugdíjasoknak 600 Ft/fő, gyerekeknek (4-14 év között) 800 
Ft/fő. 
 
A fesztivál alatt a találkozóra érkezők fürdőbelépőként 
karszalagot is igényelhetnek (több nap esetén), mellyel a napi 
nyitvatartás alatt korlátlanul lehet ki és bejárni a fürdőbe. 
A kedvezményes árak a találkozó előtt és után 3-3-napig 
érvényesek. 
 
A találkozó díját üdülési csekkel is lehet fizetni. 
 
Idegenforgalmi adót 18 éves kortól a helyi tarifa szerint 



kézpénzben kell fizetni (300.- Ft./fő/éj.) 
 
A találkozón azonos kedvezménnyel vehetnek részt 
együttműködő társklubjaink (BCC, TTE, VKE, SMKK, 
ZKE, MCCC, UKV, CLUB-RV-RO, LKCC, PZM) tagjai a 
hozzájuk tartozó kiskorú gyermekeikkel.  
 
A részvételi díjat minden egység maga rendezi a Kemping 
recepcióján. A találkozóra érkező Klubtag, az érvényes 
tagsági igazolványát a bejelentkezéskor köteles bemutatni, és 
a Kemping kérésére átadni.  
 
Egyéb szállás (faház vagy motel) igénybevétele esetén a 
Kemping tarifái érvényesek! Jelentkezni ezek 
igénybevételére közvetlenül a kempingnél lehet, de a 
találkozón való részvételt az MHKK rendezvény 
szervezőjénél is jelezni kell. 
 
A kemping elérhetőségei: Tel: +36/77/481-855 
E-mail: jonathermal@mail.datanet.hu 
 
A rendezvények nyilvánosak, azokon a klubtagok klubon 
kívüli vendégeket fogadhatnak, de a találkozón csak érvényes 
klubtagsággal rendelkezők és a hozzájuk tartozó kiskorú 
gyermekeik élvezhetik a Klub és a Kemping által nyújtott 
kedvezményeket. Klubtagság hiányában a Kemping aktuális 
tarifáit kell fizetni. 
 
A találkozóra jelentkezni az ismert elérhetőségeken lehet. 
E-mail: mhkk@mhkk.hu Tel.: +36/20/536-7075 
 
Jó pihenést és szórakozást kíván az MHKK elnöksége. 

 

  

 


