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A jelenlegi gazdasági helyzetet is figyelembe véve a Kamara Budapesti és Pest Megyei 
Szervezetének elnöksége a nyári pihenést biztosító, kedvezményes kempingezési, 
szabadidı-eltöltési lehetıséget ajánl tagjai és hozzátartozóik (vele együttélı házastárs, 
élettárs, gyermek) számára. Pilismaróton, a  Pilismarót–Alexandriai önkormányzati 
kemping területén festıi környezetben, a világ zajától védett területen biztosítja a két 
szervezet a sátorozást (sátrat vinni kell), a strand és a szociális helyiségek (zuhanyozó, 
WC, ívóvíz és villany) igénybevételét. Az ott tartózkodás idıtartama nincs 
korlátozva. A szükséges díjakat a jelentkezés alapján a kamarai szervezet téríti, 
azonban naponta és fejenként 200 Ft idegenforgalmi adót a vendégeknek helyben 
kell fizetniük. 
  
A kemping területén büfé van, ahol ital, sültkolbász, palacsinta, megbeszélés alapján 
egytálétel kapható, közvetlen szomszédságában közért található. Hétvégén élızene 
szól. A szomszédságában lévı üdülıben elıfizetéses ebédet, vacsorát lehet rendelni (az 
ebéd ára 550,- Ft /adag, a vacsoráé 600,- Ft/adag). A horgászengedéllyel 
rendelkezık, napijegy megváltása után, horgászhatnak is (a napijegy ára a Dunára 
1.400,- Ft/nap, az öblökben 1.000,- Ft/nap). A kemping területén a szalonnasütési és 
bográcsozási lehetıség is biztosított.  
  
Lehetıség van szabadidıs programok szervezésére, többek között túrázásra, 
kirándulásra. Az élı Dunában kijelölt strand várja a látogatókat a kemping területén. A 
környékbeli öblökben, tavakban szintén van fürdési lehetıség. A környéken és az 
erdészeti utakon hosszabb-rövidebb kerékpártúrák tehetık, s gyalogos 
túraútvonalakban is bıvelkedik a Duna mindkét oldala. 
  
A Budapesttıl 50 km-re található kemping elérhetı gépkocsival a 11 –es fıúton , 
vasúttal a Nyugati pályaudvarról Zebegény megállóig, Volán busszal az Újpest–
Városkapu állomásról. A vonatok a Nyugati pályaudvarról minden nap, minden óra 7 
perckor indulnak. A teljes jegy ára 900,- Ft/fı, a diákjegy 450,- Ft/fı, a nyugdíjas 90,- 
Ft/fı. A busz minden nap, minden óra 35 perckor indul. A teljes árú jegy 750,- Ft/fı, a 
diákjegy 375,- Ft/fı, a nyugdíjasjegy  75 Ft/fı. 
  
A kemping megközelíthetı: Pilismaróton a templomtól Esztergom irányában haladva 
100 métert, a HONI élelmiszerboltnál jobbra kell fordulni, kb. 3 km-t megtenni 
egyenesen a Duna öbölig, az EON,  Alexandria Panzió táblánál jobbra, az Akácos útra 
kell fordulni, és a telefonfülkénél balra, a Duna felé, a Rév utcába kanyarodni. 
  
Kishajó közlekedik péntek-szombat-vasárnap 8,30 és 19,10 óra között. Teljes jegy: 
300,- Ft/ fı, diák, nyugdíjas: 250,- Ft/fı, kerékpár: 250,- Ft/db. 
A szobi komp minden óra 50 perckor indul Pilismarótról és minden óra 40 perckor 
Szobról. Személyjegy: 350,- Ft/fı, segédmotor, kerékpár: 350,- Ft/db, 
személygépkocsi: 1.300,- Ft/db. 
  
Jelentkezni 2009. június 25-tıl lehet. A jelentkezés feltétele az érvényes kamarai 
igazolvány, amit a kempingben és a strandon is be kell mutatni. Jelentkezéskor közölni 
kell a kamarai tag nevét, lakcímét, személyi igazolványának és kamarai 
igazolványának számát, a részvevık számát. 
Jelentkezés a kemping helyi képviselıjénél a 06-20/369-1024 telefonszámon. 

 


