
JonaThermál Gyógy és Élmény fürdő, Motel, Kemping 
Kiskunmajsa, Kőkút 26. 

 
 

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket Kishunmajsán. Fedezze fel a 

majsai fürdőt, és pihenjen ki nálunk egész éves fáradalmait. 

Csendes nyugodt környezetben pihenhetnek vendégeink az 5 

hektáros parkosított kempingünkben, motelünkben, faházainkban.  

Tiszta, gondozott környezetben, csendes, nyugalodt, udvarias 

kiszolgálással, és számos szolgáltatással, többek között frissítő- és 

gyógyászati kezelések, szauna, sókamra, jacuzzi, medence és 

csúszdaszolgáltatásokkal, kerékpár és bringóhintó kölcsönzéssel, internet 

hozzáféréssel és különféle sportolási és kikapcsolódási lehetőségekkel 

várjuk a pihenni vágyókat. 

A szálló vendégek a motel recepcióján kedvezményes napi fürdőbelépőt 

vásárolhatnak, mellyel a fürdőben lévő összes működő medence- és 

csúszdaszolgáltatást, szaunát, sókamrát, jacuzzit és a strandot is 

használhatják. Ezzel a fürdőbelépővel 1 alkalommal kijöhetnek és kilépő-

karszalag segítségével díjmentesen visszamehetnek a fürdőbe, melyet a 

jegykezelőnél lehet igényelni. Többszöri kilépés esetére javasoljuk 

lakóvendégeinknek a fényképes fürdőbelépő, vagy karszalag vásárlását, 



melyek a nappali fürdő nyitva tartás alatt korlátlan ki-be járást tesznek 

lehetővé.  

Faházak: 

Komfortos: 

13 db családi összkomfortos faház. A házak 

4 helyiségből állnak, kettő hálószoba - az 

egyik szoba emeletes ágyas -, fürdőszoba, 

lakó-előtér - melyben konyhasarok van 

villanyrezsóval, 

mikrohullámú 

sütővel, kávéfőzővel, edényekkel -, ezenfelül 

színes televízió, hűtőszekrény, terasz található 

minden házunkban. Igény esetén 5. 

személynek pótágy állítható fel a lakó-előtérben. 

Komfort nélküli 

Diákok, fiatalok, turisták figyelmébe 

ajánljuk 17 db kétágyas komfort nélküli 

faházainkat. 

 

 

 

 

 



Motelszobák 

Motelünkben négy blokkba rendezve 

összesen 44 nosztalgikus hangulatú szoba 

várja a vendégeket. A szobák a motel 

kategória sajátosságaiból fakadóan mind 

külön, a szabadból nyíló bejárattal 

rendelkeznek és minden szoba előtt 

parkolási lehetőség is kialakításra került. Ez 

egészül ki még egy kis terasszal, amelyen 

kellemesen elüldögélhetnek vendégeink a 

napfényes napokon. 

Motelünkben egy-, két- és háromágyas 

szobák találhatók, amelyek közül az egy- és kétágyas szobákba egy-egy 

pótágy behelyezésére is lehetőség van, így egyidejűleg összesen 128 főt 

tudunk motelszobáinkban elszállásolni. 

A szobák felszereltsége: 

 lakó-háló helyiség 

 zuhanyzó helyiség toalettel 

 hűtőszekrény 

 színes televízió 

 mikrohullámú sütő 

 

Kemping 

A fürdő mellett, a motellel közös 

mintegy 50.000 négyzetméter zöld 

területen fekszik kempingünk, amely 

egész évben nyitva áll a vendégek előtt. 

Az egész kemping területén elérhető 



áramvételezési lehetőség (10 Amper) valamint 3 vizesblokk szolgálja a 

vendégek kényelmét. A vizesblokkok a kempingkülönböző részein kerültek 

kialakításra, és rövid sétával a kemping bármely pontjáról 

megközelíthetőek. 

 

Apartman szállások: 
A Motelben lévő szálláslehetőségeinken kívül a fürdő szomszédságában 

lévő üdülőfaluban üdülőházakat is kínálunk kedves Vendégeink számára. 

 

Tovább a részletes tájékoztatóhoz az apartmanokról: 
http://www.jonathermal.hu/menupontok/szallasok/udulohazak_es_apartmanok_kiskunmajsan  
 

Szakszervezetünk megállapodást kötött a Kiskunmajsai JonaThremal 

fürdővel, hogy a mindenkori szállásdíj árakból 15 % kedvezményt 

biztosít, továbbá a fürdőbelépőt - szállást igénybe nem vevő vendégek 

részére - egységesen 1.000 Ft/fő/nap kedvezményes áron kínálja, 

amennyiben a tag és családtagjai minden esetben készpénzzel egyenlítik 

ki a szolgáltatások ellenértékét.  

 

Minden esetben (szállásfoglalás, vagyy csak strandbelépő) kérik a tagsági 

igazolványt, vagy a kiállított igazolást felmutatni. 

 

Tájékoztó: az 1.000 Ft-os belépőt NEM a fürdőpénztárban kell majd 

megváltaniuk, hanem a fürdő mellett található (kb. 200 m) motel, 

kemping recepcióján. 



 

Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő 

6120 Kiskunmajsa, Kőkút 26. 

Tel: (77) 481-855 

Fax: (77) 481-013 

Thermál Motel és Kemping 

6120 Kiskunmajsa, Kőkút 26. 

Tel: (77) 481-855 

Fax: (77) 481-013 

 

Információ 
(gyógyászati szolgáltatások, programok, 

stb.) 
jonathermal-furdo@mail.datanet.hu 

Információ, szállásfoglalás: 
info@jonathermal.hu  

jonathermal@mail.datanet.hu 
 

 

Weboldal: http://jonathermal.hu/ 

 

 


