
 

Tisztelt Gárdonyi Polgárok! Tisztelt Nyaralók! 
 

A helyi lakosok és a nyaralótulajdonosok a korábbi években megszokott kedvezményes 

strandbelépési lehetőségei továbbra is igénybe vehetőek. 

 

Gárdony város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek az alábbi árakon léphetnek be a térítés ellenében igénybe vehető strandokra: 

  

☼ felnőtt 500,- Ft,  

☼ diák/nyugdíjas 400,- Ft, 

☼ gyermek (3-14 éves korig) 300,- Ft. 

 

 A strand pénztáránál a személyazonosításra alkalmas igazolványt és a lakcímkártyát kell 

felmutatni.  

 

A helyi lakosok az Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben (2484 Gárdony, Fürdő tér 1.) 200,- Ft 

kedvezményt kapnak a belépőjegy árából.  

 

A városban üdülőingatlannal rendelkező személyek ingatlanonként (nem Adózónként!) 2 

db „A Mi Tavunk” kedvezményes strand-, és fürdőkártya kiváltására jogosultak. 

 

„A Mi Tavunk” kedvezményes strand-, és fürdőkártya kiváltására a Gárdonyi Polgármesteri 

Hivatal (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) adócsoportja által kiállított igazolás birtokában 

kerülhet sor. A kártyát a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet kiváltani, 100,- Ft/db áron 

(bankkártyás fizetés és előre utalás egyelőre nem lehetséges). 

 

 „A Mi Tavunk” kedvezményes strand-, és fürdőkártya előreláthatólag 2022. márciusától 

igényelhető, kizárólag ügyfélfogadási időben. Az igazolás kiállításának feltétele az I. féléves 

adó megfizetése (a könnyebb ügyintézés érdekében a befizetést igazoló bizonylatot hozzák 

magukkal). Az igazolás kiváltására kizárólag a bejelentett Adózó (az adó megfizetésére 

kötelezett) jogosult. Az Adózó helyett a képviselet általános szabályai szerinti meghatalmazott 

eljárhat (a meghatalmazást hozzák magukkal). 

 

„A Mi Tavunk” kedvezményes strand-, és fürdőkártyát felmutató személy jogosult a fent 

felsorolt kedvezményes belépőjegyek megvásárlására. 

 

„A Mi Tavunk” kedvezményes strand-, és fürdőkártya birtokában az Agárdi Gyógy- és 

Termálfürdőben is igénybe vehető a belépőjegy árából nyújtott 200,- Ft-os kedvezmény. 

 

 

A város területén az alábbi önkormányzati tulajdonú strandok üzemelnek: 

 

Térítés ellenében látogatható strandok: 

 

☼ Napsugár strand – Gárdony (Agárd): https://agardinapsugar.hu/ /2484 Gárdony, Chernel I. 

utca 1./ 

https://agardinapsugar.hu/


 

             

☼ Park Strand és Kemping – Gárdony (Agárd): https://parkkemping.hu/ /2484 Gárdony, 

Chernel I. utca 51-52./ 

 

☼ Sirály Strand (korábbi nevén Sport Beach) – Gárdony: https://siralystrand.hu/ /2483 

Gárdony, Harcsa utca 1./ 

 

☼ TóParty Rendezvény Strand – Gárdony: https://toparty.hu/ /2483 Gárdony, Ibolya u. 2./ 

 

Térítésmentesen igénybe vehető strandok: 

 

☼ Tini Strand – Gárdony (Agárd): https://tinyurl.com/y3naests /2484 Gárdony, Üdülők útja 4./ 

 

☼ Panoráma Partszakasz – Gárdony: https://tinyurl.com/datxuz9m /2483 Gárdony, Pisztráng 

utca 21./ 

 

 

Szeretnénk felhívni a kedves Nyaralók figyelmét, hogy az Önkormányzat által nyújtott 

kedvezményektől függetlenül létezik egy úgynevezett Velencei-tó turisztikai 

kedvezménykártya, melyről bővebben az alábbi linken olvashat: https://card.velencei-to.hu/ 

 

E kedvezménykártya a fenti kedvezményektől független, azokkal nem vonható össze. E 

kártyával kapcsolatban tájékoztatást az Önkormányzat nem tud adni. 

 

 

Az egyes strandokra szóló kedvezményes bérlet-, és jegyárakról, illetve azok feltételeiről a 

későbbiekben adunk tájékoztatást az Önkormányzat honlapján: https://www.gardony.hu/, 

https://www.facebook.com/gardonyonkormanyzat/, továbbá a strandok saját honlapjain: 

 

https://siralystrand.hu/arak/ 

 

https://parkkemping.hu/strand-arak/ 

 

https://agardinapsugar.hu/arak/ 

 

https://toparty.hu/arak/ 

 

A strandokkal kapcsolatos további kérdéseiket és észrevételeiket az alábbi elérhetőségekre 

küldhetik: 

 

Tel: +36/22/570-078       Fax: +36/22/570-077  

tdmgardony@velencei-to.hu      tourinform@velencei-to.hu 

www.velencei-to.hu       onkormanyzat@gardony.hu 

 

 

Gárdony, 2022-01-30 
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