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Stanový tábor sa nachádza pri 25 m kúpalisku
naplnenom pitnou vodou z Klenovca a dvoch
geotermálnych kúpaliskách z 32 st. teplou vodou
vhodnou na liečbu pohybového aparátu, ktorej vek sa
odhaduje na 8 780 rokov a čerpá sa z 1022 m hlbokého
vrtu . Súčasťou areálu kúpaliska je aj čarovné jazero vodná nádrž obklopená dubovým lesom, ktorá
umožňuje okrem plávania v prírodnej vode aj možnosť
vodných športov ako je člnkovanie, surf, pádel a vodné
bicykle.

Stanový tábor ponúka pre caravany
dostatočné priestory na zaparkovanie, ktoré nie
sú označené a obmedzené. Pripojenie na
elektriku a vodu je riešené centrálnymi
rozvodňami a preto je potrebné zobrať dlhšie
prípojné káble.
Súčasťou areálu je aj
rozsiahla ponuka
stravovacích
služieb , možností
športovania ako je
tenis, minigolf, plážový
volleyball.
Do všetkých bazénov je pre zákazníkov stanového
tábora bezplatný a časove neobmedzený vstup.

Z parkoviska pred vchodom je
zabezpečená kyvadlová bezplatná preprava
vláčikom do Rimavskej Soboty a späť.
Všetky priestory sú pod dôraznou
kontrolou pričom je dominantná čistota a
poriadok, smetné nádoby sa vysýpajú
niekoľkokrát denne v celom areály kúpaliska a
stanového tábora.

Majitelia bicyklov môžu využiť perfektnú
5 km cylotrasu, ktorá vedie cez nádherné kukuričné
a slnečnicové polia do Rimavskej Soboty pričom
svojou kvalitou je vhodná aj na kolieskové korčule.
Kúpaliská sú perfektne udržiavané a
monitorované dohľadom plavčíkov a kamier.
Príjemná klíma so sviežim vetrom zabezpečí
návštevníkom aj v prípade veľkých horúčav príjemný
pobyt.

Priestory stanového tábora svojou rozlohou
Ponúkajú dostatok miesta re táborenie aj v hlavnej
turistickej sezóne. To sa už nedá povedať o
kúpaliskách, ktoré sú najmä v sobotu a nedeľu
preplnené.
Záujemcov o pobyt by
sme chceli upozorniť, na
zlé označenie vchodu do
stanového tábora, ktorý
je aj vstupom do kúpaliska.

V celom areáli sa nepredávajú cigarety a
nie je k dispozícii predajňa potravín, ktoré sa
dajú dokúpiť len v 5 km vzdialenej R. Sobote.

