Avarok Szálláshelye kempingünk Lakiteleken, a 26 hektáros Hungarikum Ligetben közvetlenül a
Gabriella Gyógy- és Strandfürdő mellett várja a vendégeket egy gyönyörűen parkosított, zárt autós
kempingben, melynek koncepcióját az életfa motívum adja: törzse és ágai a közlekedési felületeken,
a levelei pedig a kocsiállásokban jelennek meg.
A kemping területe 24 férőhelyes: lakóautóval, lakókocsival érkező, valamint sátorozó vendégek
fogadására alkalmas.
A szálláshely kiszolgáló egységei - mosókonyha, főzőkonyha – mellett a strandfürdő bejárati
épületében vizesblokk, értékmegőrző, valamint öltöző is található.
A területen szalonnasütő és elektromos autótöltő is az itt elszállásolt vendégeink kényelmét
biztosítják.
Programlehetőségek, elérhető szolgáltatások a Hungarikum Ligetben:
Az önellátás mellett akár teljes ellátással is élhetnek vendégeink, ha a Tisza Vendéglőt választják, ahol
hagyományos magyar ízekkel, szívélyes kiszolgálással várjuk Önöket.
A Hungarikum Liget ökokertészetében termelt friss zöldségek remek alapanyagként szolgálnak a
helyben készített ínycsiklandozó fogásokhoz, amelyeket meg is vásárolhatnak. A Hungarikum Liget
egész területét a dísznövény kertészetünkben nevelt virágok ékesítik, a növényeket helyben is
árusítjuk.
A Ligetben található Magyar Borok Katedrálisa lehetőséget nyújt borkóstolóval egybekötött
pincelátogatásra, amelyhez előzetes bejelentkezés szükséges.
A Nimród Footgolf Park Európa első, kifejezetten footgolfra tervezett 18 szakaszos pályája az aktív
pihenésre, sportolásra vágyóknak tökéletes megoldást nyújt. A Footgolf Parkra jegyet a Hotel Club
Tisza recepcióján válthatnak. Egyéb sportolási lehetőségek: Gabriella Gyógy-és Strandfürdő
sportpályái (strandröplabda, futballpálya, kosárlabda), teqball, petanque.
A Gabriella Gyógy-és Strandfürdő épületében kapott helyet a Ligetszépe Gyógyászat, ahol különféle
balneoterápiás kezelések (iszappakolás, súlyfürdő, szénsavfürdő, víz alatti vízsugármasszázs) és
számos mozgásterápiás, fizikoterápiás és hidroterápiás kezelés, masszázs várja a látogatókat, melyek
orvosi rendelvényre támogatottan is igénybe vehetők. A komplexum saját szakorvosa is szeretettel
várja a gyógyulni vágyó kedves Vendégeket!
Az intézmény szellemiségéhez illeszkedően a magyar kulturális értékeket számos program és kiállítás
reprezentálja: Keresztény Panteon, Nemzeti Panteon, Vezéri Kőrjurta Ferencz Béla fafaragásaival,
Emigrációs Gyűjtemény és Könyvtár, Kácsor tanya: Helytörténeti kiállítás és Pálinkazug, Bibliaház,
Szent István Ökomenikus Kápolna, Hungarikum Kiállítóház (Hungarikumok Csarnoka, Géniuszok
kiállító tér, Csillagnéző Planetárium).

Nyitvatartás: 2022. március 1 -től – 2022. november 15-ig 7.15-20.00. Március 1-Május 31. között
előzetes bejelentkezés szükséges a Hotel Club Tisza recepcióján az alábbi elérhetőségeken: 76/549050, kemping@nepfolakitelek.hu

