
 

SZÁLLÁSOK A DRUPA IDEJÉRE LANDAL DE LOMMERBERGEN PARK, REUVER 
http://www.landal.nl/nl-nl/bungalowparken/nederland/limburg/de-lommerbergen 

 
Időpont 2016. május 30. – június 10. között a következő turnusokban: 

Május 30. - június 03. között (hétfő - péntek) 4 éj 

Június 03. – június 06. között (péntek – hétfő) 3 éj 

Június 06. június 10. között (hétfő - péntek) 4 éj 
Ezektől eltérő időbeosztással illetve hosszabb vagy rövidebb időtartamra csak külön egyeztetéssel. 
 

Egy hálószobás (max. 2 fő) illetve két külön hálószobás (max. 4 fő) bungaló alaprajzok. 

                              
 

A szállások: A kategóriának megfelelő számú hálószoba két külön ággyal, nappalival és hozzá csatlakozó önálló 
terasszal, amerikai konyhával rendelkező önálló apartman-házak sorház szerűen 6-8-as csoportokban. A 
felszereltséghez tartozik: nappaliban műholdas TV, kandalló, a fürdőszobában hajszárító, a teraszon kerti bútorok, 
stb. Őrzött parkoló. A központi komplexumban lévő uszoda és wellness központ ingyenes korlátlan használata. A 
központi komplexumban több, és különböző stílusú étterem, kávézó, fagylaltozó, ajándék- és vegyesbolt, bowling 
pályák és egyéb szabadidős lehetőségek találhatóak. A parkban 2016-ban is megnyílik és minden utasunk számára 
rendelkezésre áll a PNYME/Canon magyar klub is! 

 
Szállások és nettó árak a bentlakók 

létszámtól függően 
2 éjszakára 
EUR/fő/2 éj 

3 éjszakára 
EUR/fő/3 éj 

4 éjszakára 
EUR/fő/4 éj 

 
1 hálószobás bungalóban 

Ha egyedül veszi igénybe 218 294 386 

Ha ketten veszik igénybe 160 238 288 

 
2 hálószobás bungalóban 

Ha ketten veszik igénybe 180 262 332 

Ha hárman veszik igénybe 156 216 276 

Ha négyen veszik igénybe 138 198 242 

Az árak a szállodaszerű, önálló foglalásokra vonatkoznak, személyenként értendők és tartalmazzák a félpanziót is, 
de nem tartalmazzák a napi transzfert a drupára. 

Aki csak reggelivel szeretné igénybe venni a szállást, annak éjszakánként 20 €/fő-t levonunk az árból.  

 

 

http://www.landal.nl/nl-nl/bungalowparken/nederland/limburg/de-lommerbergen


 

 
 

DRUPA BELÉPŐK 
 

Egyesületünk exkluzív lehetőséget kapott drupa belépők 
kedvezményes értékesítésére a tagsága körében* ráadásul a 

legolcsóbb online foglaláshoz képest is  
kedvezőbb feltételekkel! 

Így a 2016-os drupa belépőiket extra kedvezménnyel 
vásárolhatják az egyesület közvetítésével! 

 
Drupa belépő árak (+ÁFA)    

NAPIJEGY     3 napos bérlet     5 napos bérlet 

Helyszínen a pénztárban        60 €  
 175 €   290 € 

Előzetesen az interneten online foglalással      45 €  
 120 €   190 € 

Az egyesülettől vásárolva       

35 €   100 €   150 € 
 (*Az egyesülettel szervezetten utazók akkor is a kedvezőbb 
árakon kaphatják a belépőket, ha nem tagjai az egyesületnek.) 

 

      

A drupa belépőjegyek ingyenes 
utazást biztosítanak a kiállításra 
illetve vissza a szálláshelyre 
utazáshoz a VRR és a VRS 
közlekedési társulások vonalain a 
„nem pótjegyes” azaz normál tarifás 
jegyárú közlekedési eszközökön.  
A városi tömegközlekedés mellett ez 
magában foglalja a helyközi busz, S-
bahn és vonatközlekedést is  
Így pl. a Düsseldorf környéki városok 
mellett pl. Kölnbe is kiegészítő jegy 
nélkül lehet utazni a nem helyjegyes 
vonatokon.  
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Nem titkos kód! 2016-ban itt 

lesz megtalálható az egyesület 

„magyar drupa tanya/Hungarian 

drupa village”  10 pavilon A10 

stand. 

A szlogen változatlan: Biztos 

pont a forgatagban! 
 

Figyelem! 
Az ajánlatokban megadott árak minden jelentkezőre 
érvényesek, de azoknak a számlacímzetteknek, akik 
nem tagjai az egyesületnek, 30 EUR vagy 10.000 Ft 
egyszeri szervezési-ügyviteli költséget számolunk fel a 
rendelés összegétől függetlenül! 
(A szállások mellett a,repülőjegyekre, belépőkre és 
egyéb rendelt szolgáltatásokra együttesen is csak 
egyszeri tétel, függetlenül attól, hogy a számlázások 
részletekben történtek-e.) 


