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Camping Land Details

We provide camping land next to a beautiful lake in Hungary (Délegyháza) special for building
domes. There are possibilities to Buy or Rent the land in the neighbourhood of the lake.

Our Goal is to provide comfortable and exciting camping
experiences and options for our customers to make some

money.

- To buy :
25 year lease agreement that to full responsibilities of the land will yours

Depending on the size of the land you request, it can be purchased from 3.5 Million
Forint - 6 Million Forint ( This price approximately equals to the fee of the preparation
of water, electricity, gas, sewerage pipes for the land that we have to provide)

- To Rent :
It is possible to rent the land for a minimum period of 1 month and maximum period

is as long as you want.

Depending on the size of the land you want to rent, the prices are from 8,000Ft to
12,000Ft each month.

*  Be advised the land you will purchase only can be used for camping purposes building
Domes.
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Kemping és föld vásárlás

Magyarországon - Délegyházán megtalálhatja álmai földjén egy gyönyörű vízparti 
környezetben, bérelheti és vagy megveheti földjeink egyikét ahol felépítünk önnek igényei 
szerint Domját.

Célunk, hogy, hogy kiemelkedően jól érezze magát és pihenni 
tudjunk. Igény szerint üzemeltetjük önnek  szálláshelyet és 

keresünk egy kis pénzt is amíg távol van.

- Bérleti jog vásárlás : 
      
 Bérleti jog 25 évre, pest megyében vízpart mellett választhat a 86 föld egyike közül. 
3.5MFt - tól 6 MFt - ig mérettől függően kell hozzájárulást fizetni a közművesítésre.

 
- Bérleti lehetőségek : 

       Minimum időszak 1 hónap a felső maximum időintervallum nincsen behatárolva.

Mérettől függően a bérleti díj/jó 8.000 Ft - 12.000 Ft között.

*Tájékoztatjuk, hogy a megvásárolni kívánt földterületekre csak és kizárólag az általunk 
engedélyezett és javasolt DOMOKAT lehet telepíteni.
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