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2014. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK

BALATONFÖLDVÁRI 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 vendégek rendelkezésére, továbbá
a szobákhoz tartozó szekrényekben a férőhelynek megfelelő, alapvető elkülönített
konyhafelszerelés található. Minden szobában tv található, az üdülő területén
ingyenes wi-fi kapcsolat használható. Mozgás igényük kielégítésére ingyenes
kerékpárkölcsönzés, a kicsiknek játszótér és homokozó használatra van lehetőség.
Az üdülőhöz nagy kert tartozik ahol grillezési lehetőség is rendelkezésre áll.
Gépkocsival érkezők számára a kerítésen belül parkolási lehetőség biztosított. A
Balaton 5-8 perc sétával érhető el.
Nyaralási lehetőség májustól október végéig
7 napos – 6 éjszakás – turnusokban
PÉNTEKTŐL – CSÜTÖRTÖKIG

A szállás pénteken 10 órától foglalható el és csütörtökön 10 óráig kell azt 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 13-tól szeptember 4-ig
szakszervezeti tagunknak
és vele üdülő családtagjainak

3.000,- Ft/fő/éj

nem tagunknak

3.500,- Ft/fő/éj

ELŐ-UTÓSZEZON
(május 2-től június 12-ig és
szeptember 5-től október 30-ig)

szakszervezeti tagunknak
és vele üdülő családtagjainak

2.700,- Ft/fő/éj

nem tagunknak

3.000,- Ft/fő/éj

Kedvezmények és felárak
Legalább 12 éjszaka foglalása esetén kedvezmény 10%
Csoportkedvezmény 11 főtől, legalább 3 éjszaka foglalása esetén
(ebbe a 6 év alattiak nem számítanak bele) 10%.
1 éjszakás foglalás esetén 15% felárat számítunk fel
(csoportoknak is).
2 éjszakás foglalás esetén 7,5% felárat számítunk fel
(csoportoknak is).
Egyágyas szobahasználat esetén 20% felárat számítunk fel
(ez nem vonatkozik arra, ha a családot szobák között megosztva
tudjuk elhelyezni).

Gyermekár: 6 év alatt ingyenes
6 éves kortól - 14 éves korig: 50% kedvezmény!
Az idegenforgalmi adó (a térítési díjon felül) 18 év fölött:
420,- Ft/fő/éjszaka
SZÉP Kártya elfogadóhely!
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HAJDÚSZOBOSZLÓI ÜDÜLŐHÁZ, Pávai Vajna u. 55.
A fürdőövezetben található önellátó üdülő májustól 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 biztosított. A strand 8-10
perc, a gyógyfürdő 15 perc sétával érhető
el.
8 napos – 7 éjszakás – turnusok melegváltással
HÉTFŐTŐL – HÉTFŐIG
A szállás hétfőn 14 órától foglalható el és hétfőn 10 óráig kell azt elhagyni!
Térítési díjak
ÜDÜLÉS
HÉTFŐTŐL-HÉTFŐIG

8 napos (7 éjszakás)
turnusokban melegváltással
Főszezonban
(június 16-tól augusztus 31-ig)

4.000,- Ft/fő/éj

Elő-utószezonban
(május 5-től június 15-ig
és szept. 1-től szept. 28-ig)

3.500,- Ft/fő/éj

Kedvezmények és felárak
Legalább 14 éjszaka foglalása esetén kedvezmény 10%
Csoportkedvezmény 5 főtől, legalább 3 éjszaka foglalása esetén (ebbe a 6 év
alattiak nem számítanak bele) 10%.
1 éjszakás foglalás esetén 15% felárat számítunk fel
(csoportoknak is).
2 éjszakás foglalás esetén 7,5% felárat számítunk fel (csoportoknak is).
Egyágyas szobahasználat esetén 20% felárat számítunk fel
(ez nem vonatkozik arra, ha a családot szobák között megosztva tudjuk elhelyezni).

Gyermekeknek 6 év alatt ingyenes.
6 éves kortól 14 éves korig: 50% kedvezmény!
Az idegenforgalmi adó (a térítési díjon felül) 18 év fölött 450,- Ft/fő/éjszaka
SZÉP Kártya elfogadóhely!
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IGALI FAHÁZAK, Hegyi u.1.
Önellátó üdülési lehetőség májustól-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 biztosított.
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 (június 16-tól augusztus 31-ig)
A épület

Maximum 6 fő
részére

53.600,(8.900,- Ft/éj)

10.500,-

B-C épület

Maximum 4 fő
részére

35.000,(5.800,- Ft/éj)

7.400,-

Elő-utószezon (május 5-től június 15-ig és szept. 1-től szept. 29-ig)
A épület

Maximum 6 fő
részére

44.000,(7.300,- Ft/éj)

8.400,-

B-C épület

Maximum 4 fő
részére

28.400,(4.700,- Ft/éj)

5.800,-

Kedvezmények és felárak
Legalább 12 éjszaka foglalása esetén kedvezmény 10%
Csoportkedvezmény 7 főtől, legalább 3 éjszaka foglalása esetén (ebbe a 6 év
alattiak nem számítanak bele) 10%.
1 éjszakás foglalás esetén 15% felárat számítunk fel
(csoportoknak is).
2 éjszakás foglalás esetén 7,5% felárat számítunk fel (csoportoknak is).
Egyágyas szobahasználat esetén 20% felárat számítunk fel
(ez nem vonatkozik arra, ha a családot szobák között megosztva tudjuk
elhelyezni).

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

Ár: 8.000,- Ft/éj/ház
Az idegenforgalmi adó (18 év felett) 380,- Ft/fő/éjszaka.
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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
https://www.facebook.com/BDSZszallasok

Budapest, 2014. február 19.

BDSZ Főkönyvelőség
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2014. évi üdülési szerződés
Általános Szerződési Feltételek
1. Általános szerződési szabályok ajánlattétel, szobafoglalás tekintetében:
A vendég és a szolgáltató között a szerződés az elektronikus úton is küldött foglalás visszaigazolásával
jön létre, mely írásban megkötött szerződésnek minősül. Hivatalos nyelve a magyar. A szerződés a
visszaigazolás megérkezésével tekintendő megkötöttnek.
A foglalás minden esetben egy foglalási számmal ellátott, mely utólag is lekérhető.
A szobafoglalásról minden esetben visszaigazolást küldünk a vendég részére. A foglalásban megadott
adatok helyessége a vendég illetve a megrendelő felelőssége. A vendég illetve megrendelő által a
foglalásban megadott telefonszámon, ill. email címen nem elérhető, vagy az elérhetőség helytelennek
bizonyul, így a BDSZ fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó jogigény is
megszűnik.
A tényleges visszaigazolás időpontjától foglalt a szoba. A további információkat megrendelés
lemondása és fizetési feltételeket a visszaigazolás tartalmazni fogja.
2. Fizetési feltételek:
A foglalás garantálásához, a foglalás fenntartásához előleg vagy a teljes összeg megfizetése szükséges.
Helyszíni fizetési igényt (SZÉP kártya, készpénz) előre jelezni, és engedélyeztetni kell.
A szobaárak és csomagajánlataink minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót, azonban a
helyi idegenforgalmi adó minden esetben helyszínen, extra fizetendő készpénzben!
A jelzett szálláshelyeinken SZÉP Kártyát elfogadunk, melynek szabályai:
- Érvényesítéséhez a kártya tulajdonosa szállodán belüli tartózkodása szükséges!
- Érvénytelen, hibás, sérült kártyát nem fogadunk el!
- A SZÉP kártya nem átruházható!
- Idegenforgalmi adó nem egyenlíthető ki SZÉP kártyával.
- Foglaláskor jelezni kell, hogy mekkora összeg kiegyenlítése történik SZÉP kártyával.
3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:
Érkezés napján délután 14 órától lehet elfoglalni a szobát illetve távozáskor kérjük délelőtt 10 óráig
elhagyni. Amennyiben a vendég nem hagyja el a szobát legkésőbb délelőtt 11 óráig, úgy a szálláshely
jogosult a mindenkori szobaár 50%-át pótdíjként automatikusan felterhelni.
Lemondási szabály: Kötbérmentes lemondásra a szobafoglalás során visszaigazolt kezdő dátum előtt 5
munkanappal van lehetőség. Határidőn túli lemondás vagy meg nem érkezés esetén a szálláshely jogosult
kötbért meghatározni. A kötbér mértéke lemondás esetén az érkezés előtt és a megrendelt szolgáltatás
értékének 5 és 3 munkanap között 30%, 3 és 1 munkanap között 50%, 24 órán belüli lemondás esetén
100%.
Adatvédelem: A BDSZ a foglalások során tudomására jutott, a vendég által közölt adatokat
nyilvántartásba veszi és kezelése során teljes mértékben eleget tesz a Személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvényben, és az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. Törvényben foglalt rendelkezésnek. A szálláshely vállalja, hogy arra nem jogosult harmadik
személy az Ön által megadott adatokhoz nem tud hozzáférni, továbbá tudomására jutott információkat
üzleti titokként kezeli. A megadott elektronikus levélcímeket a már meglévő kereskedelmi kapcsolattal
összefüggő információs anyagainak továbbítására lehet felhasználni. Amennyiben nem kívánja megadni a
kért adatokat, az gátolhatja, valamely Ön által kért szolgáltatás teljesítését. Ön bármelyik pillanatban élhet
meghatározott jogaival, mely értelmében kérheti adatainak megtekintését, módosítását vagy törlését
elektronikus adatbázisunkból illetve letilthatja részben vagy teljesen a fent említett kereskedelmi célokra
vagy reklám anyagok továbbítására vonatkozó felhasználást. Alulírott kijelenti, hogy értesült és hozzájárul
adatainak a fent említett célokra és határok közti felhasználásra.
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