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JUFA sport- és wellnessélmény  
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mAgyAr vUlkánvilágbAn!

A szAbAdság  
élVezete A JUFA  
VUlkán Fürdő  
kempingben**** 

több mint 50, Ausztria és németország legszebb 
régióiban lévő szállodával piacvezetők vagyunk  
az osztrák fiatal- és családbarát turizmusban.  
2013 végétől pedig már magyarországon is,  
a vulkánvárosban, celldömölkön köszönthetjük önt  
az első négycsillagos szállodánkban kempingggel 
valamint gyógy- és termálfürdővel.  
sport és wellness resortunk télen-nyáron  
számtalan lehetőséget kínál a pihenésre vágyóknak, 
sportkedvelőknek és a családoknak.

összesen 1600m2 vízfelülettel a termálfürdő számtalan 
attrakciót kínál az egész családnak. kicsik és nagyok,  
a sport vagy wellness szerelmesei – itt mindenki 
megtalálja a maga örömét:

•  8 különféle medence (termálvizes-, gyógy-, sport-, 
beltéri és kültéri csúszda-, gyerek- és babymedence)

• Kényelmes pihenőhelyiségek, külön a családoknak is
• Hatalmas szauna-élményvilág
• Vízi játszóvilág
• Masszázs- és beauty-részleg
• Gyógyászat
• Bőséges gasztronómiai kínálat
• Mozgáskorlátozottaknak megfelelő berendezések

A Hotel****
Felszereltsége
•  40 modern szoba (zuhanyzóval, 

wc-vel, led tv-vel, széffel, minibárral, 
erkéllyel illetve balkonnal)

•  Egyágyas, kétágyas szobák, 
összenyitható családi apartmanok, illetve 
mozgáskorlátozott vendégeiknek 
akadálymentesen kialakított szobák 

• Étterem és kávézó verandával a festői Sághegyre
• Szemináriumtermek modern technikai felszereléssel
• Wifi a szállloda egész területén
• Fitneszterem
• Játékterem billiárddal, darts-szal, videójátékkal
• Kisgyerekeknek játszószoba

•  74 nagy beállóhely a lakókocsik és 102 parcella  
a sátrak számára, wifi a kemping egész területén

•  Áram-, víz- és szennyvízcsatkakozási lehetőség 
mindegyik beállóhelynél illetve parzellánál

•  Sátortáboroknak nagy füves terület
•  Vizesblokk zuhanyzóval / WC-vel, mosógéppel, 

mosogatókkal
•  5 személyes jurták, grillező hely
• Vulkán Grill Étterem a szomjazóknak, éhezőknek
•  Közvetlen átjáró a fürdőbe
•  Játszótér gyerekeknek
•  Sportpályák (tenisz-, multifunkcionális kézi-, kosár, 

focipálya), pingpongasztalok

üdVözölJük  
A JUFA VUlkán  
Fürdő resort  
VilágábAn!
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JUFA VUlkán Fürdő resort  
terVrAJzA

Sport- éS wellneSSélmény  
több mint 10 hektár területen
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• Nagy műfüves focipálya
• Strandröplabdapálya
• Teniszpályák 
• Multifunkcionális kézilabda-,kosár- és focipálya
• 6-pályás, 25 méteres úszómedence
• Asztalitenisz asztalok
• Fitneszterem
• Kerékpárkölcsönző
• Túraútvonalak
• Kerékpárutak

sport A Fürdő-
pArAdicsombAn

JUFA Vulkán Fürdő Resort
9500 Celldömölk, Sport u. 8.
További információk:
Tel.: +36 95/525 071
email: vulkantherme@jufa.eu, www.jufa.hu 
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celldömölk és  
ságHegy – A VUlkán 
kitörő ereJe
celldömölköt körülvevő táj és a sághegy számtalan 
lehetőséget kínál szabadideje eltöltésére.  
stájerországi fürdőparadicsomhoz hasonlóan  
itt is a szőlővel beültetett lankás hegyoldal  
és a mediterrán klíma donimálnak. ez a vidék  
a gyalog és kerékpártúrák valamint a lovaglás 
kedvelőinek fellegvára.
gyalogosan is könnyen elérhető a kemenes  
vulkán park, amely interaktívan mutatja be  
a vulkánok keletkezését, működését.  
élményt nyújt az egész családnak!
törj ki a hétköznapokból, és élvezd  
a JUFA vulkán Fürdő resort élményeit!


