
Tájékoztató a Szántódi RÉV kempingben lévő 

lakókocsis pihenési lehetőségről 

 

A Szántódi RÉV kemping 2017-ben június 02-től szeptember 04-ig tart nyitva. 
 
A heti váltású turnusok pénteki napokon 14.00-tól történő érkezéssel kezdődnek, a 

következő héten, pénteken 10.00-kor történő távozással zárulnak. 
 
Az igénybe vehető lakókocsik száma: 1 db 5 személyes  és  

1 db 4 személyes elősátras lakókocsi 
 

A lakókocsi bérleti díja 
 
 

- főszezonban 2017. június 30-tól augusztus 20-ig bruttó 59.000,-Ft/7éj, 
 
- 2017. augusztus 18-tól  augusztus 24-ig bruttó 49 286,-Ft/7éj, 
 
- közép szezonban 2017. június 02-től június 29-ig és augusztus 21-től szeptember 
 
04-ig bruttó 42.000,-Ft/7éj. 
 
 

A területhasználati díj lakókocsinként 4 fő, illetve nagycsaládosok esetén 2 felnőtt + 

3 gyermek személyi díját; az áramcsatlakozó, valamint 1 gépjármű díját 

tartalmazza. (Ágynemű huzatot vinni kell!)  

 

Amennyiben a Jelentkező (Bérlő) a fentiekben meghatározottakon felül vesz igénybe 

szolgáltatást, annak ellenértékét a mindenkori ár-és díjszabás szerint köteles 

megtéríteni. Ez a dokumentum a recepciónál ki van függesztve. A kutyatartás díja 

1 100,-Ft/kutya/éj. 

 

Az idegenforgalmi adó külön fizetendő, ennek mértéke 2017. évi szezonban 18 éven 

felülieknek 300,- Ft/fő/éjszaka. 

 

Fizetni a helyszínen kell, mely történhet készpénzzel, vagy Szép kártyával! 
 
Minden egyéb szolgáltatás igénybevételéhez kérje a kempingvezető, vagy a recepciós 

segítségét, tájékoztatását! 

Jelentkezni a következő adatok megadásával az udules@fbvszosz.hu email címen 

lehet:    

- név, - email cím, 

- mennyi felnőtt és gyerek részére - telefonszám, 

kéri a foglalást, - mettől  meddig  szeretnék  a 

- melyik szakszervezet tagja, foglalást. 
 

 

A foglalás akkor lesz végleges, ha mi azt visszaigazoltuk! 

mailto:udules@fbvszosz.hu


A kempingről 
 

 

A Rév Kemping vonzerejét a csodálatos természeti környezete, mérete (mindössze 21 

ezer m2), a törzsvendégek száma és az itt dolgozók mindenre kiterjedő figyelmessége 

adja. A közúton és kerékpárúton ideérkezőket útbaigazító táblák segítik, akár Tihany, 

akár Zamárdi vagy Balatonföldvár felől közelítik meg a kempinget. A sátorozás varázsát 

keresők és a lakókocsis vendégek nyugodt pihenésére, kikapcsolódására nyújt ideális 

helyszínt. 

 

 

A RÉV kemping honlapja: http://www.revcamping.hu/ 
 
 
 
 

 

Néhány látnivaló, kikapcsolódási lehetőség a közelben: 
 

 

 Tihany (apátsági templom, koncertek, tájházak, múzeumok, stb.)




 Szántódpuszta (múzeum, lovaglási lehetőség, folklórprogramok)




 Zamárdi (múzeumok, rendezvények, hétvégéken zenés estek a strandon, mozi)




 Balatonföldvár (szabadtéri és templomi koncertek, egyéb rendezvények, 
hajókirándulások, mozi)



 

 

A kemping területén szépen kialakított, tiszta szociális blokk (tusoló, mosdó, 

illemhely) található. 
 

A lakókocsi teljesen felszerelt: 
 
 - Tv




 - mikrohullámú sütő




 - hűtő




 - kávé- és teafőző is megtalálható benne.


 

http://www.revcamping.hu/

