
ÍGY HASZNÁLD A LAKÓKOCSIT!
Útmutató a Halásztelki Sporthorgász, Szabadidő- és Vízisport Egyesület

Ráckeve Aquland Thermal Kempingben lévő vízibázisának használatához.

http://www.aqua-land.hu/Szallas/thermal_camping.html

Kérünk olvasd el, és mindent tudni fogsz!
további információ: www.halhorg.webnode.hu

Jó pihenést, jó sportolást, jó szórakozást!

Halásztelki Sporthorgász, Szabadidő- és Vízisport Egyesület



1. ÉRKEZÉS, BEJELENTKEZÉS
Ha már van foglalt időpontod (lásd: www.halhorg.webnode.hu weboldalon a foglalási 
insrukciókat) és megérkeztél a kempingbe, jelentkezzetek be a recepción. Itt fogod megkapni a 
lakókocsi kulcsát, a kapunyitókat és a srandkarkötőket is.

A társaságból, családból akikkel érkeztél legalább egy főnek a Halásztelki Sporthorgász Egye-
sület tagjának kell lenni, amit a horgászigazolvány fejbélyegzőjével vagy a tagsági kártyával 
igazolhatsz. A kemping használatához jelenleg védettségi igazolvány is kell 18 év fölött.

A kempingben csak a személyi napi díjakat  (2021.06.12-től felnőtt: 2890 Ft/fő, 14 év alatti 
gyermek 2390 Ft/fő) és éjszakánként 1050 Ft elektromos áram díjat kell fizetned (jelenleg IFA-t 
nem kell fizetni).

Az egy éjszakára szóló időtartam az érekezés napján reggel 8 órától a távozás napján este 18 
óráig tart.  Ebben az időszakban a fenti díjért a strandot is használhatod, mintha 2 napi belépőt 
váltottál volna.

A bejelentkezésnél - a kemping recepció nyitvatartási idejében - célszerű a fizetést is megtenni, 
mely lehetséges készpénz, bankkártya ill. SZÉP kártya használatával is. Ha a be- és kijelentke-
zés már a kemping recepció zárása után történik akkor használd a szállodánál lévő fő recepciót 
(16 óráig a kemping recepción jelentkezz ki). A lakókocsi kulcsát a kapunyitókat a recepción kell 
leadnod.



2. KERESD MEG A LAKÓKOCSIT!
Lakókocsink az F14-es helyen áll  - a kis folyó partján -,
ablakában matricával.

A térkép segítségével eligazodhatsz a kemping területén.
A kempingben lévő út egyirányú, erre figyelj
ha autóval érkezel.

3. LAKÓKOCSI BEJÁRAT
A lakókocsi sátrának az út felé eső ajtaja a főbejárat, de a középső ajtót (mely a kis fenyőfa felé 
néz) is kinyithatod. A kis folyó felé eső ajtót is lezippzárazhatod úgy, hogy a szúnyógháló zárva 
marad. Így a sátor szellős lesz.
A „halas” kulcson a nagyobbik fejű kulcs nyitja a lakókocsit (kinyitod, tekerőt jobbra fordítod 
és már nyitva is van). A kisebbik kulcs a külső tárolót nyitja melyben egy slag van.

4. PARKOLÁS
Ha autóval érkezel akkor hely függvényében a lakókocsi mögött vagy a kis fenyőfa előtt parkol-
hatsz a füvön. Az úton ne hagyd az autódat!

5. ELEKTROMOS ÁRAM
A lakókocsi hátoldalán található hosszabbítót vezesd át az út túloldalán található csatlakozó 
szekrényhez és dugd be. Ezzel az áramellátás biztosított, a hűtő, a sütő és minden más elekt-
romos berendezés üzemkész. A vezetéket igazgasd el, hogy a járművek át tudjanak menni raj-
ta és ne legyen botlásveszély. TÁVOZÁSKOR, KIJELENTKEZÉSKOR A HOSSZABBÍTÓT 
HÚZD KI ÉS TEDD VISSZA, EZZEL ÁRAMTALANÍTOD A LAKÓKOCSIT!



6. ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATA
Az elektromos hálózaton 16 A áram jöhet maximálisan, ezért egyszerre ne használj sok beren-
dezést, mert a túláram lecsaphajta a biztosítékot! (a belső hűtő nem működik, csak tárolásra 
használd!)

7. VÍZ
A lakókocsiban nincs víz (a mosogató sincs bekötve) ezért ivóvizet hozz igény szerint az „ivó-
víz” feliratú kannában az A12-es jelű szociális blokkból. Távozáskor a maradékot öntsd ki!
A lakókocsi mögött lévő kerti csap NEM IVÓVÍZ, hanem kútvíz, de mosogatásra alkalmas.
Ha mosogatni akarsz elmehetsz a szocális blokkhoz, ahol egyébként a WC-zuhanyzó,  mosógép 
valamint konyha is van, de mosogathatsz helyben is, lavórban, csak a mosógatóvizet ne a kis 
folyóba vagy fák tövébe öntsd, hanem az út mellé  (a mosogatószer egyébként környezetbarát).

8. SZOCIÁLIS BLOKK, WC HASZNÁLATA
Az A12-es jelű szociális blokkban találod a wc-zuhanyzó helyeket, valamint mosógépet és egy 
konyhát is.  Használhatod még a kemping recepción a teraszról nyíló mozgássérült wc-t vagy a 
kis folyó túlpartján, a strandon található wc-blokkot is.
A lakókocsiban lévő kis mobil wc kizárólag sürgősségi kis dolog elvégzésére szolgál (pl. éj-
szaka durva jégesőben). Az öblítőjében szagtalanító vegyszeres víz van. Ha használtad, akkor 
távozáskor az alsó részt leválasztva ürítsd ki a szociális blokkban.

9. DOHÁNYZÁS
Mind a lakókocsiban, mind az elősátorba SZIGORÚAN TILOS A DOHÁNYZÁS!
Pöfékelhetsz a hintaágynál, a csikkeket gyűjtsd a vizes fém vödörbe és távozáskor ürítsd!

10. FŐZÉS, KONYHA
A lakókocsiban mindenféle konyhai eszközt, edényt találsz amit kedvedre használhatsz.
Rendelkezésre áll kenyépirító, vízforraló, két platnis főző-sütő, kis hűtő mélyhűtővel stb.
A fözőlapnak a kis lámpája világít ha üzemkész, de arra ügyelj, hogy a gombok le legyenek te-
kerve nullára ha nem használod. A szekrények, ajtók nyitóján van egy kis gomb, azt menyomva 
tudod nyitni őket.  Rendelkezésre áll még egy gázpatronos grillfőző és  dupla grillserpenyő is, 
ha grillezésre adnád a fejed. A gázgrill tekerőjét nem lehet a maxig eltekerni, csak addig tekerd, 
amíg finoman megy, de grillezésnél elég a félgáz is.

11. TŰZRAKÁS
A kemping területén csak a recepció előtti központi tűzrakóhelyen lehet „tüzeskedni”. A 
sátorban van bogrács, fát lehet használni, de jelezni kell  a recepción, hogy mennél főzni.

12. ÁGYNEMŰ, TÖRÖLKÖZŐ ÉS EGYEBEK
A lakókocsiban higiéniai okokból nem tartunk sem ágyneműt, sem takarót, sem törölközőt, 
sem kispárnát. Ezeket a személyi dolgokat mindenkinek magának kell vinni. Az ágyakon van 
egy vízhatlan frottír huzat, de erre még rakjatok lepedőt is. Javasolt a hálózsák ill. nyáron köny-
nyű takaró használata.



13. FŰTÉS, HŰTÉS
A lakókocsiban található egy automata villamos fűtőtest melyen beállítható a kívánt hőfok (21-
22 C ideális), és bekapcsolva éjszakai és hajnali hideg esetén is zajtalanul tartja a kellemes hő-
fokot. Ez esetben az ablakokat zárjátok be.
Hűtés egyenlőre nincs, de a tapasztalatok szerint nyáron elég lesz egy ventillátor is. Éjszakára 
érdemes bekapcsolni a „moskito killert” és a konyhaablakot kicsit kinyitni, hogy az esetleges 
vérszívók az elősátorba kicsalogatva megsemmisüljenek.

14. ÉTKEZÉS, BÜFÉ
Strand területén és a kemping recepciónál is több büfé és bár áll rendelkezésetekre, valamint 
használhatjátok a csárdát is, ahol még napi menüt is lehet igényelni. A fizetésnél használhatjá-
tok a SZÉP kártyát is.

15. HORGÁSZAT A KEMPING TERÜLETÉN
A kemping területén lévő kis folyókban tavakban ingyen lehet horgászni, de halat elvinni nem 
lehet. Nem is érdemes, hiszen a víz a termálvízzel keveredik ezért a halak íze igen furcsa, vi-
szont szórakozásnak kiváló. A halállomány: keszeg, kárász, törpeharcsa (ezt lehet a cicáknak 
adni) és ponty is van benne (10 kg-ost már fogtak!). Érdemes könnyű úszós, vagy feeder felsze-
relést használni, mert az alján vastag iszap van.

16. HORGÁSZAT A RÁCKEVEI DUNÁBAN
A kemping bejáratától 50 m-re található a Duna (RSD),  éppen az Angyali sziget déli végével. Ki-
váló horgászélményt nyújt akár rablóhalas, akár békés halas horgászathoz. A sziget déli csücske 
híresen jó harcsás hely.  A horgászathoz napijegyet kell váltani, amelyet online is megtehettek 
vagy horgászboltban. Érdemes 24 órás jegyet váltani, pl. déltől, délig. A parton rengeteg nem 
lezárt stég van amiket a stéghasználat szabályai szerint használhattok (ha jelen van, akkor a tu-
lajdonos engedélyével, ha nincs, akkor bárki, de a tulajdonos érkezésekor távozni kell, ha kéri).

17. CSÓNAKHASZNÁLAT
Az egyesület csónakjait, amelyek az F03 hellyel szemben, a zászlórudak mellett található csó-
naktároló állványon vannak térítésmentesen használhatjátok. Viszont a használati igényt előre 
be kell jelenteni, hogy másnak ne adják ki. Ezt praktikusan már az érkezés előtti napon is meg-
tehetitek telefonon a recepción vagy közvetlenül az érkezéskor. A csónakokat a recepció adja 
ki teljes kötelező felszereléssel (evezők, mentőmellények, kikötőkötél, vízmerő). A csónakokat 
mindenki kizárólag saját felelősségre és teljes anyagi felelősségvállalás mellett használhatja.
A web oldalon a  Ráckevei vízitúrák menüpontban találhattok ajánlott útvonalakat egy jó csó-
nakázáshoz.
Ha csak csónakozni szeretnél, azt is megteheted ha a recepción egy nappal előre bejelented, 
hogy vinnél ki csónakot. Kiadják (egyesületi tagság igazolás után) és már mehetsz is, térítés-
mentesen.

18. TAKARÍTÁS
A lakókocsit távozáskor tiszta, takarított, rendezett állapotban hagyjátok, hogy az utánatok kö-
vetkezők ne írhassanak rosszat a vedégkönyvbe!!!



19. HÁZIREND
Végül, de nem utolsósorban TARTSD BE A KEMPING HÁZIRENDJÉT!





Bármilyen kérdés merülnek fel
keressetek meg telefonon!

+36 30 9 427 556

Kellemes pihenést, jó pecát, jó sportolást!

az egyesület nevében:
Halmai Csaba elnök


