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FÜRDŐK  
Fürdő neve Mesteri Termál Fürdő  

Cím 9551 Mesteri Fürdőtelep 1. 

Kapcsolattartó  
Telefon +36 30 8471 172 

web: https://www.mesteritermal.hu/ 

E-mail info@mesteritermal.hu 

megközelítés  
Akadálymentes megközelítés lehetséges-e? igen, leginkább autóval 

bejárat   
(Akadálymentes) bejárati ajtó szélessége (cm) 90 cm 
Az akadálymentes bejárat a teljes nyitvatartási időben 
rendelkezésre áll? 

igen 

Jegypénztár pult magassága 
 

Liftek száma (cm) nincs 

Liftajtó szélessége (cm) 
 

Liftkabin mélysége (cm) 
 

Milyen részlegek vannak a fürdőben? 

Fedett gyógy, szabadtéri strandfürdő; szabadtéri ülő és 
gyógyfürdő 

Van-e beemelő a medencékhez? kinti medencéhez (fix), bentihez van egy mobil beemelő 

Melyik részlegen van a.m. mosdó? 

A benti részen, mosdó zuhanyzóval; a szabadtéren a 
kemping vizesblokk épületében is van még egy a.m. WC  
zuhanyzóval 

A.m. mosdó benti  
Mosdóajtó szélessége (cm) 90 cm 

Befelé vagy kifelé nyílik, esetleg tolóajtó? kifelé 

WC magassága (cm) 50 cm 
Van-e hely a WC bal v. jobb oldalán hely a 
kerekesszéknek? bal oldalon (ott van egy felhajtható kapaszkodó) 

Van-e kapaszkodó a WC-nél? (jobb/bal/mindkét oldal) mindkét oldal 
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Lehet-e fel/lehajtani őket? jobb fix, bal felhajtható 

Perem nélküli zuhanyzó van? igen, kb. 90x90 cm 

Kapaszkodó a zuhanyzóban van-e és hány db? van, 2 

Melyik oldalon van(nak) a kapaszkodó(k)? vízszintes körbe végig, függőleges bal oldalon 

Van-e fürdőszék a zuhanyzóban? nincs 

Kézmosó magassága (cm) 84 cm; dönthető tükör 

Van-e külön a.m. öltöző/zuhanyzó? nincs 

Öltöző bejárata:   
Kemping vizesblokkjában lévő mosdó (kinti)  
Ajtó szélessége (cm) 90 cm 

Kifelé vagy befelé nyílik? kifelé 

WC magassága (cm) 52 cm (elöl kivágott WC csésze!) 

Van-e hely a WC bal v. jobb oldalán a kerekesszéknek? jobb oldalán 

Van-e kapaszkodó a WC-nél? (jobb/bal/mindkét oldal) mindkét oldal 

Lehet-e fel/lehajtani őket? bal fix, jobb felhajtható 

Perem nélküli zuhanyozó van? igen, 90x70 cm 

Kapaszkodó a zuhanyzóban van-e és hány db? van, 3 db 

Melyik oldalon van(nak) a kapaszkodó(k)? két vízszintes (bal és jobb o.) , egy függőleges (bal o.) 

Van-e fürdőszék a zuhanyzóban? van, felhajtható 

Fürdőszék magasság/szélesség/mélysége (cm) 47/42/38 cm 

Kézmosó magassága (cm) 82 cm 

A fürdő egész évben nyitva tart? igen (kivéve a strand rész) 

Egyéb megjegyzések, javaslatok 
Van egy termál hotel mellette, itt széles ajtók, tágas 
szoba, de nincs kialakítva a.m. mosdó. 

 
 
 
            
 


