
Harkány – Termál Kemping Apartmanházak 

7815 Harkány, Bajcsy-zs. Utca 6.

A természet teszi a dolgát, ha van róla tudomásunk, ha nincs!

A harkányi víz bizonyítottan közel két évszázada meggyógyítja látogatóit!

A Harkányi víz, amióta ismert, nem változott és 200 éve mindenkinek segít, aki 

megmártózik benne!

Győződjön meg róla!

Szakszervezetünk megállapodást kötött a Termál Kempinggel, hogy mindenkori  napi áraikból 20% 

kedvezményt,  üdülési  csekkel  való  fizetés  esetén  15%  kedvezményt,  illetve  aktuális 

csomagajánlataikból pedig 10% kedvezményt nyújtanak tagjaink és családtagjaik részére. 

Ehhez  nem  szükséges  mást  tenni,  mint  előre  jelezni  a  foglalási  szándékot és  a  recepción 

bemutatni a névre szóló szakszervezeti igazolványt. 

A Kemping elfogadja a  Szép kártyát is,  és  az  üdülési  csekkeket is  beváltják  egészen az  év 

végéig.  Amennyiben van olyan akinek nemsokára lejár az üdülési csekkje, de nyilvánvalóan csak a 

nyáron szeretne pihenni menni,  arra is  van lehetőség, hogy megjelöl egy körülbelüli  időpontot és a 

csekket előlegként küldi el (még mielőtt lejár).



Páratlan szállás lehetőséget mutatunk be Önöknek, Harkányban. A Termál Kemping 2011 áprilisától 

fogadja vendégeit az európai hírű gyógyfürdőhelyen Harkányban. Pécstől 

25 km-re délre található. A közel 200 éves múlttal rendelkező gyógyfürdő 

Közép-Európában  egyedülálló  összetételű  kénes  gyógyvizével  a 

reumatikus,  nőgyógyászati,  mozgásszervi  és pikkelysömörben (psoriasis) 

szenvedő betegek gyógyulását segíti elő. A kemping 5,4 hektár parkosított, 

ősfás-ligetes területen frekventált, de mégis csendes helyen, a fürdőtől kb. 

400 m-re helyezkedik el.

Szállástípusok: 

A kemping valójában egy széles kínálatot nyújtó turisztikai komplexum. Az igényes lakókocsis és sátras 

vendégek magas  szintű kiszolgálásán túl  gyönyörű apartmanjaink,  bungalóink és  szállodai  szobáink 

esztétikus és komfortos elhelyezést biztosítanak az ide érkező vendégeknek. 

Színvonalas lakókocsi és sátorozó helyek: 

92 db lakókocsi-hely került  kialakításra kempingünkben.  A parcellák beálló  része kaviccsal  felszórt, 

lakórésze pedig füvesített. A terület árnyékos, fás-ligetes. Minden területegység közművesített (áram, 

víz  és  szennyvízcsatlakozás).  Ezeken  kívül  áll  még 

rendelkezésre egy kémiai Wc és egy szennyvízleeresztő. 

A  vizesblokkok  a  legmodernebb  követelményeknek 

felelnek  meg,  női  és  férfi  zuhanyzók,  Wc-k, 

mozgáskorlátozott vizesblokk, gyermek Wc, pelenkázó, 

mosókonyha  mosógépekkel,  főzőkonyha  és 

mosogatóhelyiség szolgálja még a vendégek kényelmét. 

A szabadban tűzrakó és grillező hely áll rendelkezésre. 



Apartmanok: szabadság, kényelem! 

A  többi  szálláshelyhez  barátságosan  közel,  de  attól  mégis  intimen  elkülönülő  parkunkban  új, 

egyemeletes  épületeket  emeltünk,  amelyben  4-6  fős  családok, 

baráti társaságok élvezhetik egy kemping minden szabadságát és 

egy  szálloda  minden  kényelmét.  Mindegyik  apartmanunkhoz 

egy-egy teljesen felszerelt,  a  nappaliból  leválasztott  konyha és 

étkező  tartozik,  de  „szériafelszereltség”  természetesen  a  saját 

zuhanyzó  és  Wc  is. 

Mindegyik  lakást 

terasszal  egészítettünk 

ki.  Magától  értetődő  volt  számunkra,  hogy  a  kemping 

újjávarázsolása  során  akadálymentes  apartmanokat  is 

kialakítsunk:  2  db  az  apartman  házak  földszintjén  várják 

mozgásukban korlátozott kedves vendégeinket. 

 10 db két hálószoba-nappalis apartman (max. 6 fő részére) 

 12 db egy hálószoba-nappalis apartman (max. 4 fő részére) 

 2 db két-hálószoba nappalis apartman (max. 6 fő részére) mozgáskorlátozott vendégek részére 

Bungalók: akár egy luxus lakóparkban! 

Új bungalóinkat választó vendégeink valóban otthonra találnak ezekben a kis kertvárosi „villákban” A 

két  hálószobás,  nagy nappalival  rendelkező  földszintes,  önálló  épületek  belső  felszereltsége  minden 

igényt  kielégít:  felszerelt  konyha,  étkezősarok,  televízió,  telefon, 

internet csatlakozás. Berendezésük,

modern  bútoraik  pedig  egyediek,  tervezésüknél  külön  figyelmet 

fordítottunk a gyermekek 

kényelmére  és 

biztonságára,  hiszen  a 

Termál  Kemping mindig 

is  a  családok  kedvelt 

pihenőhelye volt.

 5 db két hálószobás (max. 6 fő részére) terasszal 



Szálloda a parkban: hotelszobák az új kempingközpontban 

A Termál Kemping fejlesztése során vadonatúj főépületet építettünk a liget közepébe. Ebben a központi 

létesítményben  kapnak  helyet  a  legfontosabb  szolgáltató  egységek:  a  recepció,  a  programok 

szervezésében segítséget nyújtó utazási iroda és a 80 fő 

kiszolgálására alkalmas étterem. De itt alakítottuk ki a 

négycsillagos  színvonalú  hotelszobáinkat  is  azoknak  a 

vendégeknek,  akik  ugyan  a  kemping  parkosított 

környezetében  szeretnének  pihenni,  de  a  szállodai 

kényelemről  nem  akarnak  lemondani.  Lévén,  hogy  a 

főépület a lakókocsi-helyek és az apartmanházak között 

helyezkedik  el,  ez  a  szobatípus  ideális  megoldást 

jelenthet például egy lakodalmi vendégsereg elszállásolásakor: míg a vendégek az apartmanokban és a 

bungalókban tölthetik az éjszakát,  addig az örömszülőknek és az ifjú párnak a főépület hotelszárnya 

kínál az alkalomhoz méltó szállást. 

 6 db kétágyas hotelszoba saját fürdőszobával, televízióval, hűtőszekrénnyel és terasszal. 

A takarékoskodók sem maradnak ki semmiből -retró hangulat a régi Panzió és Hotel épületben .

Nemcsak a nosztalgiázni vágyóknak, de a takarékos megoldást keresőknek is jó hír, hogy a kemping 

fejlesztése  során  megőriztük  a  hagyományos  három-  és  négy  ágyas  szobáknak  helyet  adó  két 

épületszárnyat, a Panziót és a Hotelt. Az egyszerű berendezésű, de takaros szobák vendégei számára 

ugyanúgy  hozzáférhető  a  modern Termál  Kemping minden szolgáltatása,  a  nagy  közös  társalgóban 

pedig retró hangulatban élhetik át mindazt, amit egykor Harkányt választó apáink és nagyapáink is: az 

esti együttlétek vidám hangulatát. 

 23 db háromágyas szoba zuhanyzóval és Wc-vel 

 20 db négyágyas szoba közös vizesblokkal 

 közös társalgó 

A kemping egész évben nyitva tart!



Elérhetőségeink: www.campingharkany.hu

thermal@campingharkany.hu

camping@campingharkany.hu

Tel: +36 72 580-965
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