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2013. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

 

BALATONFÖLDVÁR I ÜDÜLŐ, Spúr István u. 31. 

 
 

 

 

Az üdülő Balatonföldvár központjában, a főútvonal mellett, a vasútállomástól 5-8 
percre található. 
Az épületben 15 db, 3-5 fős család fogadására alkalmas, fürdőszobás szoba és 
több közösségi helyiség található. Az üdülés önellátó, amelyhez a közös 
konyhában főzőhelyek, hűtőszekrények állnak a beutaltak rendelkezésére, továbbá 
a szobákhoz tartozó szekrényekben a férőhelynek megfelelő, alapvető elkülönített 
konyhafelszerelés található. 
Az üdülőhöz nagy kert tartozik. Gépkocsival érkezők számára a kerítésen belül 
parkolási lehetőség biztosított. A Balaton 5-8 perc sétával érhető el. 
 

 
Üdülési lehetőség júniustól szeptember végéig 

7 napos – 6 éjszakás – turnusokban 
PÉNTEKTŐL – CSÜTÖRTÖKIG 

Az üdülő pénteken 10 órától foglalható el és csütörtökön 10 óráig kell elhagyni! 
 
Szabad férőhely esetén több turnus is leköthető, illetve szállásként történő 
(minimum 2 éjszaka) igénybevételre is van lehetőség. 
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Térítési díjak 

 
 

ÜDÜLÉS 
PÉNTEKTŐL-CSÜTÖRTÖKIG 

1 HETES (6 éjszakás) turnus 

FŐSZEZON 
(június 28-tól augusztus 22-ig 

2.500,- Ft/fő/éj 

ELŐ-UTÓSZEZON 
(január 2-tól június 27-ig és 

augusztus 23-tól december 30-ig) 
2.000,- Ft/fő/éj 

Csoportár: (minimum 8 fő igénybevétele esetén) 

FŐSZEZON 
(június 28-tól augusztus 22-ig) 2.000,- Ft/fő/éj 

ELŐ-UTÓSZEZON 
(január 2-tól június 27-ig és 

augusztus 23-tól december 30-ig) 
1.500,- Ft/fő/éj 

 
 

Gyermekár: 6 év alatt ingyenes 
6 éves kortól - 14 éves korig: 1.250,- Ft 

 
Az idegenforgalmi adó (a térítési díjon felül) 18 év fölött: 

július 1-től - augusztus 31-ig 420,- Ft/fő/éjszaka 
 

SZÉP Kártya elfogadóhely! 
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BALATONGYÖRÖK I ÜDÜLŐHÁZ , Petőfi Sándor utca 5. 

 
Üdülőházunk a Balatontól kb. 500m-re, csendes környezetben. Az épület két 
szintjén 8 db erkélyes, szintenként 3db két ágyas és 1db négy ágyas szoba várja a 
pihenni vágyókat. 
Az egyéni kényelmet a szobákban elhelyezett színes tv és hűtőszekrény biztosítja. 
A szobákban hideg vizes mosdó, a folyósón szintenként 1-1 közös fürdő ill. WC 
található. 
A kommunális kialakítása miatt elsősorban nagy családoknak ill. baráti 
társaságoknak ajánljuk. 
A szállót zárt udvar veszi körül, a gépkocsi beállás biztosított. Az épület előtti 
teraszon kerti bútorok állnak rendelkezésre. 

 
A szemközti Hotel Panoráma szállodában előzetes egyeztetés alapján és térítés 
ellenében az étkezést ill. a wellness szolgáltatást lehet igénybe venni (uszoda-
élményfürdő, szauna, infraszauna, masszázs és gőzkabin). 

 
Felhívjuk a vendégeink figyelmét, hogy főzési lehetőség nem áll rendelkezésre. 
A vendégeknek törölközőről maguknak kell gondoskodni. 
 

Minimum két éjszaka igénybevétele esetén a térítési díj: 2.100,- Ft/fő/éjszaka 
 

Gyermekár: 6 éves kor alatt ingyenes 
6 éves kortól 14 éves korig 1.050,- Ft/fő/éj 

 
Az idegenforgalmi adó (18 év felett) 400,- Ft/fő/éjszaka 

 
SZÉP Kártya elfogadóhely! 
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IGAL I  FAHÁZAK , Hegyi u.1. 

 

Önellátó üdülési lehetőség júniustól-szeptemberig 
 

 

 
 

  
 

A üdülő a gyógyfürdő közelében, csendes, szép környezetben található 3 db 
faházból áll. 
Az épületek szerény berendezésűek és egyszerűen felszereltek. 
 
A két kisebb faház (hall, 2 db félszoba, főzőfülke, zuhanyozó WC-vel) maximum  
4 fő részére, a nagyobb méretű harmadik faház (nappali, két szoba, konyha, 
zuhanyozós fürdőszoba, külön WC) maximum 6 fő befogadására alkalmas. 
 
Az üdülőből a gyógyfürdő 8-10 perc sétával érhető el, ahol a medencéken kívül 
különböző kezelések igénybevételére is lehetőség van. 
 
Megközelíthető Kaposvárról a Volán menetrend szerint közlekedő autóbusz 
járataival, de Budapestről is van közvetlen távolsági járat. 
Gépkocsival érkezők számára a parkolás kerítésen belül megoldható. 
 

Üdülési lehetőség 7 napos - 6 éjszakás – turnusokban 
HÉTFŐTŐL-VASÁRNAPIG 

 
Szabad férőhely esetén több turnus is leköthető, illetve lehetőség van - 
turnusbeosztástól eltérő - szállásként történő igénybevételre is, pl. a 
balatonföldvári üdülés meghosszabbítására egy Igalon eltöltött hétvégével. 
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Térítési díjak 

 

ÜDÜLÉS 
HÉTFŐTŐL VASÁRNAPIG 

1 hetes (6 éjszakás) turnusokban 
Ft//ház/turnus 

SZÁLLÁS 
(turnuson kívül) 

Ft/ház/éjszaka 

Főszezonban (július 1-től augusztus 25-ig) 

A épület Maximum 6 fő 
részére 

51.000,- 
(8.500,- Ft/éj) 

10.000,- 

B-C épület Maximum 4 fő 
részére 

33.000,- 
(5.500,- Ft/éj) 

7.000,- 

Elő-Utószezon (május 13-tól és augusztus 26-tól) 

A épület Maximum 6 fő 
részére 

42.000,- 
(7.000,- Ft/éj) 8.000,- 

B-C épület Maximum 4 fő 
részére 

27.000,- 
(4.500,- Ft/éj) 

5.500,- 

 

Az idegenforgalmi adó (a térítési díjon felül) 18 év fölött: 300,- Ft/fő/éjszaka 
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8 

AGÁRD I ÜDÜLŐHÁZ , Csend utca 30. 

 
Üdülőházunk - a névből adódó - csendes, családias környezetben található. 
A kétszintes épületben 8-10 fő kényelmes és kulturált elhelyezése biztosítható. 
A földszinti részen amerikai konyhás nappali és két külön bejáratú szoba, 
fürdőszoba, WC az emeleten szintén két külön bejáratú szoba, fürdőszoba-WC 
található. Az emeleti szobák teraszra nyithatók. 
A házat egy nagy terasz köti össze a kertudvarral mely a további programok 
lehetőségét biztosítja. 
 
A ház belső kialakítása miatt elsősorban családoknak, baráti társaságoknak 
ajánljuk. A zárt udvaron két gépkocsi parkolására van lehetőség. A tó partja ill. a 
gyógyfürdő gépkocsival kb. 10 perc alatt érhető el. 
 
A ház téliesített, így egész évben is igénybe vehető 8 napos 7 éjszakás 
turnusokban (hétfőtől-hétfőig), szabad férőhely esetén lehetőség van több turnus 
lekötésére is. 
 
Felhívjuk a vendégeink figyelmét, hogy törölközőről, konyharuháról  a maguk 
számára gondoskodjanak mert azt az üdülőben nem biztosítunk. 
 

Ár: 2.500,- Ft/fő/éjszaka, vagy 7.500,- Ft/éj/ház 
 

Gyermekeknek 6 év alatt ingyenes. 
6 éves kortól 14 éves korig: 1.250,- Ft/fő/éj 

 
Az idegenforgalmi adó (18 év felett) 380,- Ft/fő/éjszaka. 
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HAJDÚSZOBOSZLÓ I ÜDÜLŐHÁZ , Pávai Vajna u. 55. 
 

A fürdőövezetben található önellátó üdülő júniustól szeptemberig várja a 
vendégeket. 

 

 
 
Kétszintes épület, kerttel, két nagy terasszal. 
A földszinten nagyméretű nappali, konyha, fürdőszoba, a tetőtérben 3 szoba, 
fürdőszoba. 
Engedélyezett férőhely 7 fő. 
Gépkocsival érkezők számára a parkolás a kerítésen belül megoldható. A strand 
8-10 perc, a gyógyfürdő 15 perc sétával érhető el. 
 

8 napos – 7 éjszakás – turnusok melegváltással 
HÉTFŐTŐL – HÉTFŐIG 

Az üdülő hétfőn 14 órától foglalható el és hétfőn 10 óráig kell elhagyni! 

Térítési díjak 

 

ÜDÜLÉS 
HÉTFŐTŐL HÉTFŐIG 

8 napos (7 éjszakás) 
turnusokban melegváltással 

Ft/fő/éj 

Főszezonban 
(július 1-től augusztus 26-ig) 

2.000,- Ft/fő/éj 

Elő-utószezonban 
(május 1-től és augusztus 27-től) 1.500,- Ft/fő/éj 

  
 

Gyermekeknek 6 év alatt ingyenes. 
6 éves kortól 14 éves korig: 1.000,- Ft/fő/éj 

 
Az idegenforgalmi adó (a térítési díjon felül) 18 év fölött 450,- Ft/fő/éjszaka 

 
SZÉP Kártya elfogadóhely! 
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Felhívjuk a vendégek figyelmét, hogy törölközőről, konyharuháról a 
maguk számára gondoskodjanak, mert az üdülőkben nem biztosítunk! 

 
 

Az üdülésre jelentkezni lehet  

a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezeténél 

munkaidőben a 06-1-342-0708 telefonszámon vagy  

a bdszudulok@gmail.com e-mail címen  

Illés László kollégánál. 

 

További információ: http://www.banyasz.hu/udules.html 

 

 

Budapest, 2013. február 20. 

 

 

BDSZ Főkönyvelőség 


