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NYÁRI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEKRŐL 
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 Első határidők: 

 jelentkezési lapok beküldése: május 30., 10 óra 

 döntés a beutalásokról és kiértesítés: május 30., 17 óra 

 díjbekérők, számlák és beutalók kiküldése: folyamatos 
 

Később beküldött üdülési jelentkezések feldolgozása a beérkezés sorrendjében folyamatos! 
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A 2023. ÉVI  

NYÁRI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 

 

A tájékoztatóban szereplő üdülési lehetőségekre jelentkezhet  

minden ELTE dolgozó! 

A jelentkezési lapokat (külön nyomtatvány) vagy  

kinyomtatva, kitöltve, aláírva majd lefotózva/szkennelve, vagy  

elektronikusan kitöltve PDF fájlba mentve, vagy  

AVDH hitelesítéssel kérjük beküldeni az alábbi e-mail címre:  

udules.fdsz@elte.hu 

A jelentkezési lapokat lakcím megjelölése nélkül nem tudjuk feldolgozni! 

Az – üdülőhely / turnus és az árkategória / fő – adatokat a keretbe kell beírni. Az üdülésben résztvevők 

nevét, hozzátartozói minőségét, a gyerekek életkorát is fel kell tüntetni, mert ettől is függ a fizetendő 

szállásdíj összege, továbbá a beutalókat névre szólóan állítjuk ki!  

Családtag kategória: férj, feleség, gyermek (eltartott is), unoka.  

A gyermek korát a szállodák kérésére az általuk megadott paraméterekkel jelezzük (pl. 4,99 év) 

 

Az Üdülési Bizottság május 30-án dönt a beutalásokról. 

A később beérkező igényeket a rendelkezésre álló turnusok függvényében hetente értékeljük! 

A Bizottság döntéséről minden igénylőt e-mail útján értesítünk! 

 

A befizetendő szállásdíjakra kiállított díjbekérőt e-mail-ben küldjük ki. 

A befizetés átutalással teljesítendő a díjbekérőn szereplő számlaszámra.  

Az átutalás közlemény rovatába kérjük a díjbekérő sorszámát beírni! 

Eltérő esetben az adatok feldolgozása késedelmet szenvedhet! 

A beutalókat és a számlát szintén e-mail-ben juttatjuk el a címzettekhez. 

 

A befizetett üdülés lemondását kizárólag az üdülési hely hozzájárulásával tudjuk elfogadni! 

 

 

Budapest, 2023. május 20. JÓ PIHENÉST KÍVÁNUNK! 

 Pálfia Zsolt  
 FDSZ-ELTE elnöke  
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01. BALATONFÜRED – ELTE ÜDÜLŐ 
Balatonfüred, Jókai Üdülő 1/A, III. épület, fszt. 20.   (GPS 46.96317, 17.90710) 

 http://www.jokaitarsasudulo.hu/ 

Az üdülőt a Germeringi út felől kell gépkocsival megközelíteni (Germeringi út 3.). 

A Jókai Társasüdülő Balatonfüred legnagyobb zöldövezeti üdülő komplexusában található, a 71-es 

út Almádi felőli bevezető szakasza és az arácsi strand közötti városrészen. Mintegy 2,5 hektárt fel-

ölelő, 30-40 éves fákkal borított parkban (az 5 épület mellett) gyermekjátszótér, pingpongasztal, gril-

lező hely és füves futballpálya is található. Kényelmes 5–15 perces sétával minden fontosabb hely 

elérhető a városban. Akik önellátással szeretnének üdülni, a jól felszerelt konyhában maguk főzhet-

nek, de a közelben több, napi menzai ellátást biztosító étterem is található, vagy a 24 órás portaszol-

gálat közreműködésével ételfutárral történő ebédkiszállítás is megoldható. 

ELHELYEZÉS: az idén megújított garzonlakásban (23,5 m2). A konyha-előtérben főzési lehetőség 

(hűtőszekrény, mikrohullámú-sütő, villany főzőlap, kávéfőző, vízforraló, kenyérpi-

rító; lábosok, főzőeszközök, evőeszköz- és étkészlet). Innen nyílik a hűtő/fűtő klíma-

berendezéssel ellátott lakószoba (2 db 2 személyes kinyitható kanapéágy, étkezőasztal 

és székek), valamint a fürdőszoba (zuhanyzó, WC, mosdó).  

WiFi használat: napi 20 perc ingyenes, vagy kártya megvásárlása ellenében (a recep-

ción rendezendő) korlátlan. 

Az üdülőt csak névre szóló beutalóval lehet igénybe venni; azt másra átruházni nem lehet! 
 

A helyi idegenforgalmi adó (IFA: 590,- Ft/fő/éj) összegét nem az üdülőben, hanem a ténylegesen 

eltöltött vendégéjszakák száma alapján kiállított díjbekérő szerint az üdülést követően kell rendezni. 

 

ÁRKATEGÓRIA: 7 nap / 6 éjszaka (péntektől – csütörtökig) 

A. –   01–05. turnusok 32 610,- Ft/lakás/turnus  

B. –   06–14. turnusok 36 480,- Ft/lakás/turnus 

TURNUSOK: :   ( 7 nap, 6 éj; péntektől – csütörtökig ) 
 

01. június 2. – június 8. 

03. június 9. – június 15. 

04. június 16. – június 22. 

05. június 23. – június 29. 

 

06. június 30. – július 6. 

07. július 7. – július 13. 

08. július 14. – július 20. 

09. július 21. – július 27. 

10. július 28. – augusztus 3. 

11. augusztus 4. – augusztus 10. 

12. augusztus 11. – augusztus 17. 

13. augusztus 18. – augusztus 24. 

14. augusztus 25. – augusztus 31. 

 
 

A lakást az első nap 1400 órától az utolsó nap 1600 óráig lehet igénybe venni. 

 

 

A balatonfüredi ELTE üdülőben lehetőség van utószezoni üdülésre: 2023. szept. 1. – okt. 30. 

Szállásdíj az utószezonban: 

 Felnőtt 1250,- Ft/fő/éjszaka 

 Gyermek (7 éves korig) 750,- Ft/fő/éjszaka 

Érdeklődés és jelentkezés utószezoni üdülésre:   udules.fdsz@elte.hu  
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02. BALATONKENESE – ELTE ÜDÜLŐ 
8174 Balatonkenese, Kikötő u. 6.    

 

A balatonkenesei ELTE üdülő részleges felújítása elkezdődik a megsüllyedt telekrész feltöltésével, a 

parti védmű rendezésével. A munkálatok lezárultával és a házak állapotának felmérésével várhatóan 

júliusban születhet döntés arról, hogy az idei szezonban az üdülő alkalmas-e vendégek fogadására. A 

döntésről és következményeiről tájékoztatást adunk. 
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03. SOPRON – Solar Club Hotel *** 
9400 Sopron, Honvéd út 12.   (GPS 47.67663, 16.57382)  

 solarclubhotel.hu 

Az óváros felett kialakított üdülőövezetben, az Alsó-Lövérekben található a szálloda, amely az át-

utazók és a hosszabb ideig itt tartózkodó vendégeknek egyaránt színvonalas ellátást biztosít. Az aktív 

kikapcsolódást kiegészíti a szálloda közelében található uszoda, szauna, teniszpályák, botanikus kert 

stb.   

Gyermekbarát szálláshely (összecsukható babaágy, etetőszék, babakád biztosítása ingyenes).  

Házikedvenc (3000,- Ft/éj térítési díj ellenében) behozható. 

 

ELHELYEZÉS: 2 ágyas erkélyes apartman, fürdőszoba, külön WC, étkező-konyha felszerelve az önel-

látáshoz (törlőkendőt nem biztosítanak!); ingyenes klíma, TV, telefon; WiFi  

1db pótágy igényelhető 1000,- Ft/éj díj ellenében 

gyermekágy, etetőszék, babakád kérésre biztosított 

ELLÁTÁS: önellátás  

ÁRKATEGÓRIA:  

A. – FDSZ tag és családtagjai 45 500,- Ft/apartman/turnus 

B. – ELTE dolgozó és családtagjai 49 000,- Ft/apartman/turnus 

 

Idegenforgalmi adó 530,- Ft/fő/éj (18 éves kortól) a helyszínen fizetendő. 

 

A közüzemi hozzájárulás a turnusdíjban benne foglaltatik, csak pótágy használata esetén kell fizetni a 

recepción, bejelentkezéskor (összege – életkortól függetlenül – 1000.- Ft/éj/fő). 

A lakrészek átvételekor 10.000.- Ft kauciót, állagmegóvási biztosítékot kell letétbe helyeznie a ven-

dégnek a recepción, melyet a lakrész visszavételét követően a szobaleltár hiánytalansága és a szoba 

kármentessége esetén távozáskor hiánytalanul visszafizetnek. 

 

TURNUS:   8 nap / 7 éjszaka (péntektől – péntekig) 

01.   szeptember 1. – 8.  

02.   október 13.  – 20.  

03.   december 8. – 15. 

 

Az apartmant az első nap (érkezéskor) 1400 órától lehet elfoglalni és az utolsó nap (elutazáskor) 1000 

óráig kell elhagyni. (A távozást követően a lakrészt takarítják, fertőtlenítik és szellőztetik, hogy a kö-

vetkező vendég másnap 14 órától megfelelő állapotú szállást foglalhasson el.) 

 

Fakultatív ausztriai programokra lehet jelentkezni (minden napra más-más program). 
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04. ZAMÁRDI-FELSŐ –APARTMAN 
 8621 Zamárdi-felső, Fecske u.26. 

____________________________________________________________ 

 
Kétszintes kertes üdülőben 1-1 apartman, önellátással, Budapesttől 110 km-re, a Balaton partjától 

150m-re. Vasútállomás, közért, szabad strand (büfével, WC-vel) 5-10 perces sétával elérhető. 

Tesco, Lidl, gyógyszertár a nyaraló 2–3 km-es körzetében található. 

Az utca végében szabad lejárás a vízre, saját stég használattal. 

Az Apartmanok 4–4 fő kényelmes pihenésére alkalmasak. Két-két hálószoba franciaággyal, TV, fel-

szerelt konyha, villanytűzhellyel, mikrohullámú sütővel. A kertben, teraszon napozási lehetőség. 

 

 

A szabad turnusokkal és az aktuális árakkal kapcsolatban közvetlenül a tulajdonossal kell 

egyeztetni: 

 

Szunai László 

+36-70-3807020 
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05. Monor – Nyerges Hotel Termál *** 
2200 Monor, Hegyessy tanya 3.   (GPS:47°19'59.20"N 19°26'26.11"E) 

 www.nyergeshotel.hu 

 

Monoron a 4-es főút mellett, 36 km-re Budapest centrumától, 1983 óta várja vendégeit Közép-Európa 

legnagyobb nádfedeles szállodája, a Nyerges Hotel. A szállodához hatalmas erdőterület tartozik, mely 

ideális hely sétákhoz a friss levegőn. 

A szállodától 4 km-re található tájvédelmi körzet, az Ősborókás, mely alkalmas kirándulások megtéte-

lére gyalogosan vagy pusztabusszal egyaránt. 

A vendégek rendelkezésére áll belső termálvizes medence pihenőágyakkal, szabadtéri úszómedence, a 

medencénél napozóágyak és asztalok vannak elhelyezve; focipálya, biliárdasztal, kamerákkal védett 

térítésmentes parkoló; a szálloda egész területén ingyenes wi-fi; ingyenes biciklikölcsönzés, játszópark. 

 

ELHELYEZÉS: kétágyas + pótágyazható, fürdőszobás, klímával, telefonnal, hűtőszekrénnyel felszerelt 

szobákban, fürdőköpeny használattal.  

ELLÁTÁS: 6 éjszaka, 7 nap, vasárnaptól szombatig, félpanziós ellátás  

(büfé reggeli; vacsora – a vendégszámtól függően – büfé jellegű vagy tányér szervizes) 

ÁRKATEGÓRIÁK:  

FDSZ tag és (12 évnél idősebb) családtagjai  A 75 500,- Ft/fő/turnus 

ELTE dolgozó és (12 évnél idősebb) családtagjai  B 77 500,- Ft/fő/turnus 

kétágyas szobában 1 fő elhelyezése C 107 000,- Ft/fő/turnus 

Gyermek, 4–11,99 éves korig, szülőkkel egy szobában, 

pótágyon 

D1 40 250,- Ft/fő/turnus 

Gyermek 3,99 éves korig (kiságy van) szállás + reggeli 
 (a szülőkkel egy szobában) 

D0 ingyenes 

 

 

TURNUSOK:   7 nap / 6 éjszaka (vasárnaptól – szombatig)  
 

01. július 23. – július 29. 

02. július 30. – augusztus 5. 

03. augusztus   6. – augusztus 12. 

04. augusztus 13. – augusztus 19. 

05. augusztus 27. – szeptember 2. 

 
 

A szobát az első nap 1400 órától lehet elfoglalni és az utolsó nap 1000 óráig kell elhagyni. 

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő, melynek mértéke 300,- Ft/fő/éj (18 éves kortól). 

 

LEMONDÁSI FELTÉTELEK: érkezés előtt 15 napig a lemondás kötbérmentes 

 érkezés előtt 14–8 napig a kötbér 70 %, 

 érkezés előtt 7 napon belül a kötbér 100 % 
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06. SÁRVÁR – BERILL SUITES, ZEFIR ÉS ONYX APARTMAN HÁZAK **** 
9600 Sárvár, Rákóczi u. 69-71.; Rákóczi u. 37-39.; Rákóczi Ferenc utca 32.    
          (GPS: 47.24832, 16.95052  |  47.24981, 16.94597  |  47.24975, 16.94546) 

  www.berillsarvar.hu  |  www.zafirapartmansarvar.hu  |  www.onyxsarvar.hu 
 

Sárvár Nyugat-Magyarország második legnagyobb városa, fő vonzereje a Gyógy- és Wellness-fürdő. A felnőttek 

és gyermekek szórakozását szolgálja az óriási strandmedence, hullámmedence, csúzdák, kalandpark medence 

kalózhajóval és vízi várral, külső bébipancsoló. Számos program, sportrendezvények, zenés produkciók szóra-

koztatják hétvégeken a vendégeket: Nádasdy-vár, tíz hektáros arborétum, Sárvári Kalandpark megtekintése; 

öt híd – öt sziget csónakázó tó, vízi biciklizési lehetőséggel. 

A 2014-ben nyílt Zafír és a 2015-ben nyílt Rubin apartmanházak a Gyógy- és Wellnessfürdőtől mindössze 200 

méterre találhatóak, melyekben teljesen felszerelt modern, ízlésesen berendezett lakások kaptak helyet. Amerikai 

konyhás nappaliból, fürdőszobából és többségében egy hálószobából állnak.  

2016-ban nyílt Sárvár központi részén, a Gyógy- és Wellnessfürdőtől mindössze 300 méter távolságra az adott-

ságait és különleges belsőépítészeti megoldásait tekintve a városban egyedülálló Onyx Luxury aparthotel. Az 

épületek akadálymentesítettek. A gondozott udvarokon grillezési, bográcsolási lehetőség van. 

SZOLGÁLTATÁS: Zárt parkoló; klíma, wi-fi, TV. Fürdőszobában: toalett és pipere felszerelés, töröl-

köző (egyszeri csere lehetőséggel), hajszárító. Konyhában: hűtőszekrény, mikro-

hullámú sütő, főzőlap, kávéfőző, vízforraló, kenyérpirító, mosogató, étkészlet, 

edénykészlet, evő- és tálalóeszközök.  

ELHELYEZÉS felszerelt amerikai konyhás, stúdió, vagy egy hálószobás apartmanban. 

Pótágy (esetenként elhelyezhető): 3.700,- Ft/éjszaka 

ELLÁTÁS: 7 nap, 6 éjszaka, büféreggelivel 

Lehetőség van félpanzió vagy ebéd menü befizetésére. 

reggeli 4 év alatt grátis 4 –12 éves korig     2400,- Ft 12 év felett     4200,- Ft 

 

ELHELYEZÉS ÉS ÁRKATEGÓRIÁK:  

Deluxe stúdió apartman  

1–2 fő számára  
Felszereltsége:, hálóban francia ágy 

FDSZ tag A/1 (1–5. turnus) 

A/2 (6–11. turnus) 

180 500,- Ft/turnus 

210 500,- Ft/turnus 

ELTE dolgozó B/1 (1–5. turnus) 

B/2 (6–11. turnus) 

182 500,- Ft/turnus 

212 500,- Ft/turnus 

Egy hálószobás apartman  

2-4 fő számára 
Felszereltsége: franciaágy,  

nappali-konyhában: kihúzható kanapé 

FDSZ tag A/3 (1–5. turnus) 

A/4 (6–11. turnus) 

288 500,- Ft/turnus 

348 500,- Ft/turnus 

ELTE dolgozó B/3 (1–5. turnus) 

B/4 (6–11. turnus) 

290 500,- Ft/turnus 

350 500,- Ft/turnus 
 

TURNUSOK:   7 nap / 6 éj (péntektől – csütörtökig) 
 

01. június 16. – június 22. 

02. június 23. – június 29. 

03. június 30. – július 6. 

04. július 7. – július 13. 

05. július 14. – július 20. 

06. július 21. – július 27. 

07. július 28. – augusztus 3. 

08. augusztus 4. – augusztus 10. 

09. augusztus 11. – augusztus 17. 

10. augusztus 18. – augusztus 24. 

11. augusztus 25. – augusztus 31. 

 

A szobákat 1500 óra után lehet elfoglalni és az utolsó napon 1000 óráig kell elhagyni.  

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő, melynek mértéke 550,- Ft/fő/éj (18 éves kortól). 

LEMONDÁSI FELTÉTELEK: kötbér mentes lemondás az érkezést megelőző 7. napig van lehetőség 

írásban. Kötbér az érkezés előtt 7–3 nap 50%, 3–1 nap 100%.   
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07. SOPRON – HOTEL SZIESZTA *** 
9400 Sopron, Lővér körút 37.   (GPS: 47.67112, 16.57472) 

 www.hotelszieszta.hu 
 

A Hotel Szieszta a Soproni-hegység lábánál, a híres Lővérek egyik legszebb pontján helyezkedik el, 

egy gyönyörű park közepén, a városközponttól 15 percre. A szálloda erkélyes szobáiból pompás kilátás 

nyílik az erdőre. Kellemes szálláshelyet kínál a nyugodt, zöld környezetben pihenni vágyók számára – 

mindezek mellett, az ország legnyugatibb, műemlékekben gazdag városa kitűnő programlehetőségeket 

kínál a turistáknak. A szálloda szolgáltatásai minden korosztály számára számos kikapcsolódási lehe-

tőséget biztosítanak: különböző wellness- és sportprogramokkal, kirándulási ajánlatokkal várja vendé-

geit. A város nagy természeti kincse a 62 °C termálvíz. A nátriumhidrogén-karbonátos és kloridos, jódos 

hévíz fluorid tartalma is jelentős. A város melegvizes strandját ellátó termálvíz 2003 januárjában meg-

kapta az elismerő gyógyvíz minősítést. 

ELHELYEZÉS: 2 ágyas, Classic típusú szobákban. Franciaágyas, két különálló ágyas elhelyezés is 

lehetséges. A szobában kisméretű hűtőszekrény, TV, telefon, ingyenes wi-fi. 

ELLÁTÁS: Bővített félpanzió: büféreggeli, kétfogásos menüebéd és vacsora  
A vacsora a vendéglétszám függvényében svédasztalos vagy háromfogásos. Az ebéd és vacsora 

italfogyasztást nem tartalmaz. Az ételkínálatban szerepelnek táplálékallergiásoknak (glutén-, lak-

tózérzékenyeknek és cukorbetegeknek) is megfelelő ételek, melyeket kérésre szolgálnak fel; az 

ilyen irányú igényeket foglaláskor és a helyszínen, az étteremben is jelezni kell! 

Az ár tartalmazza a szálloda wellness-részlegének használatát (beltéri medence, 

finn szauna, pezsgő- és gőzfürdő, fitneszterem). 

ÁRKATEGÓRIÁK:  

FDSZ tag és (14 évnél idősebb) családtagjai A 90 500,- Ft/fő/turnus 

ELTE dolgozó és (14 évnél idősebb) családtagjai B 93 000,- Ft/fő/turnus 

2 db kétágyas Classic szoba (egymás mellett) 

     2 felnőtt és 2, 14 év alatti gyermek részére 

C 272 500,- Ft/4fő/turnus 

Pótágyon 14 éves kortól  D2 90 250,- Ft/fő/turnus 

Gyermek 6–13,99 éves korig főágyon vagy pótágyon D1 45 250,- Ft/fő/turnus 

Gyermek 5,99 éves korig  D0 ingyenes 

TURNUSOK:   7 nap / 6 éjszaka (hétfőtől – vasárnapig)  
 

01. július 3. – július 9. 

02. július 10. – július 16. 

03. július 17. – július 23. 

04. július 24. – július 30. 

05. július 31. – augusztus 6. 

06. augusztus 7. – augusztus 13. 

 

A szobákat 1400 órakor lehet elfoglalni és az utolsó napon 1000 óráig kell átadni. 

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő, melynek mértéke 530,- Ft/fő/éj (18 éves kortól). 

A helyszínen fizetendő:  

– fürdőköpeny: 800,- Ft/db/éj (igény esetén); – szauna törülközö: 500,- Ft/db/éj (igény esetén); 

– parkolás: 900,- Ft/szgk/éj 

LEMONDÁSI FELTÉTELEK: érkezés előtti 2. nap 14 óráig beérkező orvosi igazolás alapján történő  

írásos lemondás kötbérmentes, e határidőn túl a kötbér 100%. 
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08. HÉVÍZ – HOTEL PANORAMA ****  
8380 Hévíz, Petőfi Sándor utca 9.   (GPS: 46.78920, 17.18816) 

 www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/heviz/hunguest_hotel_panorama 
 

A szálloda Hévíz szívében helyezkedik el, a közelben található a sétálóutca, a mozi, a múzeum. Ideális távolságra 

fekszik Hévíz fontosabb látnivalóitól. Keszthely mindössze 7 km. A Hotel Panoráma a világhírű hévízi gyógytó 

közvetlen szomszédságában (150 m-re) várja a kikapcsolódni, gyógyulni vágyó vendégeket. A szállodát fedett, 

fűtött folyosó kapcsolja össze a Szent András Reumakórház és Gyógycentrum gyógy- és élményfürdőjével, ahol 

orvosi felügyelettel vehetők igénybe a hévízre alapozott gyógyítására alkalmas kúracsomagok. Az aktív üdülés 

szerelmesei számos kirándulás és sportolási lehetőség közül választhatnak. 
 

SZOLGÁLTATÁS: köntös használata, szaunavilág használata, ingyenes wifi, 4 db/fő 3 órás kombinált 

fürdőjegy, amelyek akár a Tófürdőn, akár a Szent András Gyógycentrumban felhasználhatóak.  

ELHELYEZÉS: kétágyas, 1-2 fő elhelyezésére alkalmas, 19,5 m² területű, erkélyes, standard szoba. Egyénileg 

szabályozható légkondicionálás, TV, telefon, széf, minibár, zuhanyzókabinos fürdőszoba.  

ELLÁTÁS: 7 nap / 6 éjszaka; félpanzió (svédasztalos reggeli és vacsora) 

ÁRKATEGÓRIÁK ELŐ- ÉS UTÓSZEZONBAN TURNUSONKÉNT:  

FDSZ tag  

és családtagjai 

kétágyas szobában (2 fő!)  A1 187 000,- Ft/2 fő/turnus 

egyágyas elhelyezés felárral  A2 149 500,- Ft/fő/turnus 

ELTE dolgozó  

és családtagjai 

kétágyas szobában (2 fő!)  B1 188 500,- Ft/2 fő/turnus 

egyágyas elhelyezés felárral  B2 151 000,- Ft/fő/turnus 

TURNUSOK:   7 nap / 6 éjszaka (keddtől – hétfőig) 

01. június 13. – június 19. 

02. június 20. – június 26. 

utószezon szeptember 1-től  

 

 

ÁRKATEGÓRIÁK FŐSZEZONBAN TURNUSONKÉNT:  

FDSZ tag  

és családtagjai 

kétágyas szobában (2 fő)  A1 211 000,- Ft/2 fő/turnus 

egyágyas elhelyezés felárral  A2 168 500,- Ft/fő/turnus 

ELTE dolgozó  

és családtagjai 

kétágyas szobában (2 fő)  B1 213 500,- Ft/2 fő/turnus 

egyágyas elhelyezés felárral  B2 170 000,- Ft/fő/turnus 

TURNUSOK:   7 nap / 6 éjszaka (keddtől – hétfőig) 

03. június 27. – július 3. 

04. július 4. – július 10. 

05. július 11. – július 17. 

06. július 18. – július 24. 

07. július 25. – július 31. 

08. augusztus 1. – augusztus 7. 

09. augusztus 8. – augusztus 14. 

10. augusztus 15. – augusztus 21. 

11. augusztus 22. – augusztus 28. 

 

A szobákat 1400 órakor lehet elfoglalni és az utolsó napon 1000 óráig kell átadni. 

Parkolási lehetőség mélygarázsban korlátozott számban, érkezési sorrendben: 3500,- Ft/szgk/nap. 

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő, melynek mértéke 597,- Ft/fő/éj (18 éves kortól). 

LEMONDÁSI FELTÉTELEK: érkezést megelőző 3 nappal ingyenesen lemondható, ezt követően a szál-

loda a teljes szállásköltség 30%-át, de legalább szobánként 1 éjszaka árát 

számítja fel kötbérként.   



11 

 

 

09. ZALAKAROS – HUNGEST HOTEL FREYA ****  
8749 Zalakaros, Termál u. 7.   (GPS: 46.54739, 17.123615) 

 www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/zalakaros/hunguest_hotel_freya 
 

Zalakaros városa 700 éves múltra tekint vissza. A hangulatos kisváros a tiszta levegőjéről a környező erdők, tiszta 

rendezett parkok, a város központjában található arborétum gondoskodnak. A gyógyfürdő komplexum több mint 

negyven éve szolgálja a gyógyulni vágyókat. Aktív sportolásra is lehetőség nyílik. A Hotel Freya Zalakaros köz-

pontjában, a fürdő szomszédságában, egy szépen gondozott parkban helyezkedik el. A megújult gyermekjátszó-

ban a számtalan játék mellett animátor biztosítja a gyermekek felhőtlen időtöltését.  

Az egész szálloda nemdohányzó. Háziállat: kistestű 3000 Ft/éj, nagytestű 5000 Ft/éj díj ellenében, korlátozott 

számban bevihető. A szálloda korlátozottan akadálymentes. 
 

SZOLGÁLTATÁS: fürdőbelépő a szállodával közvetlen összeköttetésben álló Zalakarosi Fürdőbe, a strand; 

élményfürdő kinti medencéinek használata; fürdőköpeny használat felnőttek részére. Kiegészítő belépő 

az élményfürdőbe (termálvizes medencék, gombazuhatag, pezsgőfürdő, nyakzuhatag és szauna hasz-

nálat, fedett Vízipók Csodapók Gyermekvilág). A belépő napi többszöri belépésre jogosít, a fürdő egy 

átjárón keresztül kényelmesen megközelíthető. 

ELHELYEZÉS: kétágyas, pótágyazható, fürdőszobás, TV-vel, hűtőszekrénnyel felszerelt szobákban. 

(Légkondicionálás térítés ellenében vehető igénybe.) 

ELLÁTÁS: 7 nap / 6 éjszaka; szállás reggelivel és vacsorával. 

ÁRKATEGÓRIÁK TURNUSONKÉNT:  
 

   1–6. turnus s 7–12. turnus 13–16. turnus 

FDSZ tag és 12 évnél 

idősebb családtagjai 

kétágyas szobában  A1 143 900,- Ft/fő  155 900,- Ft/fő  143 900,- Ft/fő  

egyágyas szobában  A2 186 900,- Ft/fő  202 500,- Ft/fő  186 900,- Ft/fő  

ELTE dolgozó és 12 

évnél idősebb család-

tagjai 

kétágyas szobában  B1 145 400,- Ft/fő  157 400,- Ft/fő  145 400,- Ft/fő  

egyágyas szobában  B2 188 400,- Ft/fő  204 000,- Ft/fő  188 400,- Ft/fő  

Pótágy 12 éves kor felett C 100 650,- Ft/fő  109 50,- Ft/fő  100 650,- Ft/fő  

Gyermek 4–11,99 éves korig főágyon 

vagy pótágyon  

D2 

D1 

86 300,- Ft/fő  

60 500,- Ft/fő  

93 500,- Ft/fő  

65 500,- Ft/fő  

86 300,- Ft/fő  

60 500,- Ft/fő  

Gyermek 0–3,99 éves korig D0 ingyenes 

TURNUSOK:   7 nap / 6 éjszaka (keddtől – hétfőig) 

01. június 6. – június 12. 

02. június 13. – július 19. 

03. június 20. – június 26. 

04. június 27. – július 3. 

05. július 4. – július 10. 

06. július 11. – július 17. 

07. július 18. – július 24. 

08. július 25. – július 31. 

09. augusztus 1. – augusztus 7. 

10. augusztus 8. – augusztus 14. 

11. augusztus 15. – augusztus 21. 

12. augusztus 22. – augusztus 28. 

13. augusztus 29. – szeptember 4. 

14. szeptember 5. – szeptember 11. 

15. szeptember 12. – szeptember 18. 

16. szeptember  19. – szeptember 25. 

 

A szobákat 1400 órakor lehet elfoglalni és az utolsó napon 1000 óráig kell átadni. 

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő, melynek mértéke 550,- Ft/fő/éj (18 éves kortól). 

Parkolási lehetőség a szálloda parkolójában: 1000,- Ft/szgk/éj 
 

LEMONDÁSI FELTÉTELEK: érkezés előtti 14. napig a lemondás kötbérmentes 

 érkezés előtt 14–3 napig a kötbér 50 %, érkezés előtt 3–1 napon belül a kötbér 100 % 


