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HOME-RÓL TUDNI KELL 

 

 A mobile home-ok igényes, modern, kulturált holiday park-ok területén található, a 

nyaralóvendégek legtöbb igényét kielégítő nyaralóházak.  

 A legtöbb mobile home 3 szobás, itt 6-7 utas kap szállást. Léteznek kisebb, 2 szobás házak is, 

ahol 4-5 fő számára van hely. A szobák közül az egyikben franciaágy, a többiben két db 

keskenyebb, egy személyes ágy található. A nappaliban az ülőgarnitúra jellemzően kihúzható. 

 Minden házban a férőhelynek megfelelő számú párna és paplan található, azonban 

ágyneműhuzatot és lepedőt nem biztosítanak. Kérjük ezért Utasainkat, hogy ágyneműhuzatot 

és lepedőt - esetleg hálózsákot - mindenképpen hozzanak magukkal! 

 Az étkező és a nappali, valamint a konyha egy légtérben található. A konyhában hűtőszekrény, 

mikrohullámú sütő, vízforraló, tűzhely, sütő, főzőedények, mosogató, valamint a férőhelynek 

megfelelő számú tányér, pohár és evőeszköz található. Házanként egy db, nagyobb méretű 

főzőedényt viszont vinni kell, amiben a 6-7 főnek elegendő tészta egyszerre elkészíthető. 

 A fürdőszobában tusoló, mosdókagyló (sok esetben külön meleg és hideg vizes csappal) 

valamint toalett található. A meleg vizet átfolyó rendszerű kazán biztosítja. 

 A nappaliban síkképernyős TV, valamint egy, a magyar Siesta kályhákhoz hasonló gázkandalló 

található. Mivel a házakat csak tavasztól őszig használják, a legtöbb mobile home-ban csupán a 

nappali fűthető, a szobák nem. 

 A park sajnos nem tudja garantálni, hogy a csoport által igénybe vett mobile home-ok egymás 

mellett helyezkednek el.  

 Az autóbusz a park szabályai szerint nem közlekedhet a kemping területén, hanem a 

buszparkolóban áll meg. Az utasoknak innen kell a csomagokat a mobile home-okba elvinni. 

Ezért javasoljuk, hogy az utasok gurulós bőröndöt vagy húzható sporttáskát hozzanak 

magukkal. A park minden egyes mobile home-hoz ad egy részletes térképet.  

 A mobile home-okban dohányozni a legszigorúbban tilos. A házakban füst- illetve 

szénmonoxid-érzékelő működik. 

 A park területén szórakoztató komplexum található, ahol pub, játékterem, úszómedence, 

animációs foglalkoztató, étterem található. A vendégek a szórakoztató központba a 

megérkezéskor kapott belépőkártyával léphetnek be. A legtöbb szórakoztató komplexumban 

ingyenes Wi-Fi kapcsolat működik, a mobile home-okban viszont nincsen Internet-kapcsolat. 

 A nagy-britanniai szabvány szerinti konnektorokból a magyarországi eszközök (telefontöltő, 

hajszárító…) nem működtethetőek, ezért átalakítóról gondoskodni kell. Egy ilyen adapterhez 

legfeljebb hármas elosztó használható, ezért házanként 2-3 adapterre szükség van. 


