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7. Nemzetközi Mitsubishi találkozó

IDŐPONT: 2015. július 31. - augusztus 2.

HELYSZÍN: Park Strand Kemping & Túrafalu (2484 Agárd, Chernel István u. 51-52.)

SZÁLLÁS ÉS PROGRAMTERVEZET ITT

PROGRAMTERVEZET

- Szombat esti party: (DJ, közös vacsora)

- Ügyességi és szépség versenyek

- Autómozaik építés

- Sárkányhajó és kenu túra

- Tombola

- Motor diagnosztika

- Tesztvezetés

- Strandolás

Sok-sok díj és meglepetés...

SZÁLLÁS LEHETŐSÉGEK

A rendezvény helyszínén szinte korlátlan mennyiségű sátorhely áll rendelkezésre, ezért ezt nem kell

előre lefoglalni.

PARTI HÁZ

A rendezvényre érkezők részére fenntartva. Négy és háromágyas szobák. Közös helységben vizesblokk,

konyha (hűtő, fagyasztó, elektromos főzőlap) található.

Árak:3-ágyas: 6 600 Ft/3 fő/éj

4-ágyas: 8 250 Ft/4 fő/éj

Ezen kívül 380 Ft IFA (idegenforgalmi adó) fizetendő személyenként és éjszakánként. A fenti árak

tartalmazzák a strand korlátlan használatát. Az autó parkolásáért viszont nem kell fizetni!

Szóval aki tervezi a lejövetelt Agárdra, és nem csak 1 napra, hanem kettőre vagy háromra, akkor jó

hírem van: a Parti házban még van rengeteg hely. Mivel a recepció a kánikula miatt nem győzi felvenni

a telefonokat, ezért nálam kell az igényt jelezni.

Nevet, létszámot, tel.számot, e-mail címet, péntek/szombat és/vagy szombat/vasárnap éjszaka

megjelölést kérek szépen borszeki.g@freemail.hu címre vagy a +36203653287 tel. számra. Pénzt előre
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nem kell fizetni. SZÉP kártyát elfogadják.

SÁTOR

Árak:

Sátor területdíj 1 100 Ft/db/éjszaka

+ Felnőtt szállásdíj 1 270 Ft/fő/éjszaka

+ 14 év alatti szállásdíj 600 Ft/fő/éjszaka

+ Diák, nyugdíjas szállásdíj 970 Ft/fő/éjszaka

Ezen kívül 380 Ft IFA (idegenforgalmi adó) fizetendő személyenként és éjszakánként. A fenti árak

tartalmazzák a strand korlátlan használatát. Az autó parkolásáért viszont nem kell fizetni!

TELEPÍTETT LAKÓKOCSIK

Összesen 5 db található a kemping területén. Előre foglalás szükséges. Hűtőszekrénnyel és

konnektorral vannak felszerelve. Főzni, mosogatni, zuhanyozni a kemping területén lévő közös

helyiségben lehet.

Árak:

2- személyes: 6 000 Ft/2 fő/éj + ágynemű 1 200 Ft/2 fő

4-személyes légkondis: 12.000 Ft/4f ő/éj + ágynemű 2 400 Ft/4 fő

Ezen kívül 380 Ft IFA (idegenforgalmi adó) fizetendő személyenként és éjszakánként. A fenti árak

tartalmazzák a strand korlátlan használatát. Az autó parkolásáért viszont nem kell fizetni!

SAJÁT LAKÓKOCSI ÉS LAKÓAUTÓ

Lakókocsi területdíj: 1 430 Ft/db. Lakóautó területdíj: 2 000 Ft/db

+ Felnőtt szállásdíj 1 270 Ft/fő/éjszaka

+ 14 év alatti szállásdíj 600 Ft/fő/éjszaka

+ Diák, nyugdíjas szállásdíj 970 Ft/fő/éjszaka

Ezen kívül 380 Ft IFA (idegenforgalmi adó) fizetendő személyenként és éjszakánként. A fenti árak

tartalmazzák a strand korlátlan használatát. Az autó parkolásáért viszont nem kell fizetni! (kivéve

lakóautó)

KEMPINGEN KÍVÜLI SZÁLLÁS LEHETŐSÉG

Közvetlenül a Park kemping mellett található Pákász Tanya Kemping (http://www.pakasz.hu) Info,

foglalás: +3620-9657-331 E-mail: info@pakasz.hu

AKI NEM ALSZIK A KEMPINGBEN, CSAK A TALÁLKOZÓRA ÉRKEZIK

Annak napi strandbelépőt kell váltania a kemping recepciójánál. Jelezni kell, hogy a Mitsubishi

találkozóra érkeztél (autó parkolásért ne kelljen fizetni).

Árak:

Felnőtt: 900 Ft/fő

Nyugdíjas, diák: 500 Ft/fő

Gyerek 3-14 év: 400 Ft/fő

TÁMOGATÓINK:
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Nippon Autó Kft.
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