Kedves Kempinges Barátaink!
Szeretettel meghívom Önöket a 2022. évi hagyományos szüreti rendezvényünkre Kiskunmajsán
a Jonathermál Zrt. Kempingjében. A szüretelés hagyományát megőrizve rendezzük meg
Szüreti Fesztiválunkat, melynek időpontja:

2022. szeptember 17.
Ízelítő Fesztiválunk programjából:
- Szüretelés
- Kézműves kirakodóvásár és kézműves bemutatók, foglalkozások
- Veterán autó és motor kiállítás Kántor András Veterán Autós és Motoros Egyesület
- Kecskefogat
- Dél-Alföldi Harmonikabarátok Egyesülete
- Kackiás Vándorjátszótér
- Adjon Isten Malom és Kézműves Pékség
- Szilvalekvár főzés
- Szőlőpréselés
- Paprikafűzés
- Colorado Tánczenekar
A Szüreti Fesztiválunkra érkező és előzetesen regisztrált kemping vendégek kedvezményes napi
fürdőbelépőt, valamint 20% kedvezményt kapnak a 2022-es érvényes árlista alapján a személyi, a
lakókocsi, lakóautó, utószezoni árából a rendezvény idején illetve előtte és utána 3 nap (2022.
szeptember 14 - 21.) időszakban történő tartózkodás esetén, amennyiben előre regisztrálnak.
Így az ár egységenként a következőképpen alakul:
-

Lakókocsival 3.500 Ft/egység/éj + idegenforgalmi adó
Lakóautóval 3.360 Ft/egység/éj + idegenforgalmi adó

Egységnek 2 felnőtt és a 6 év alatti gyermekek értendők, egy lakókocsi + egy autó, vagy egy
lakóautó, egy áramhasználat.
További plusz felnőtt esetén 670 Ft/fő/éj + idegenforgalmi adó. 6-14 év közötti gyermekek esetén
580 Ft/fő/éj, 14 év felett a felnőtt díj érvényes.
Idegenforgalmi adó: 350 Ft/fő/éj (18 év felettiek részére)
A kedvezmények nem összevonhatóak. A fenti árak már a kedvezménnyel csökkentett árak.
A kedvezményes ár igénybevételének feltétele az előzetes regisztráció.
Előzetesen regisztrálni az info@jonathermal.hu vagy a rendezvenyszervezo@jonathermal.hu email
címen (név, létszám, időpont és telefonszám megjelölésével) vagy a 20/808-2446-os telefonszámon
lehetséges 2022. szeptember 13.-ig.
Lakó vendégeink a napi fürdőbelépőt kedvezményesen vásárolhatják meg a recepción, mely
felnőtteknek: 1.800 Ft/fő/nap, nyugdíjasoknak, gyerekeknek és diákoknak (4-18 év között): 1.400 Ft
/fő/nap. A belépővel minden működő medencét, szaunát, a sókamrát és a jakuzzit is lehet használni.
Igény esetén karszalagot adunk a vendégeknek, mellyel a napi nyitva tartás alatt korlátlan ki-be
közlekedhetnek a fürdőbe. A karszalag minimum 2 napra kérhető.
Szeretettel várunk Mindenkit!

Ruskó Erzsébet rendezvényszervező

