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BELFÖLDI ÜDÜLÉSEK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

• A turnusok minden üdülőben keddtől-hétfőig (7 nap, 6 éjszaka) tartanak. Érkezés: az első 
napon reggel 10 órától, távozás: utolsó nap 10 óráig. 

• Az üdülők igénybevételére online foglalási rendszeren keresztül kell jelentkezni, aki nem 
rendelkezik internettel az telefonon, vagy írásban a megadott beutaló-igénylő lapon.

• A BRDSZ tag tagságát a beutaló-igénylő lapon, az alapszervezeti titkár aláírásával 
igazolja. A beutaló-igénylő lapon fel kell tüntetni a tag alapszervezetének számát, valamint 
az üdülésben résztvevők rokonsági fokát.

• A HODOSZ, MKKSZ tag jelentkezési lapját az MKKSZ Üdülési Bizottságának elnökéhez 
juttatja el igazolás céljából, aki azt aláírás után továbbítja a BRDSZ Üdültetési 
Csoportjához.

• A szakszervezeti tag gyermekeivel, szüleivel, élettársával – együtt, kedvezményesen 
(tagsági áron) veheti igénybe az üdülőegységeket, amennyiben egy üdülőegységben 
(szoba, faház, apartman, stb.) kérnek elhelyezést. Amennyiben a családtag külön elhelyezést 
kér, külsős árat fizet. 

• Az igények a beérkezés sorrendjében kerülnek elosztásra.

• Főszezonban – június 19. és augusztus 27. között – nyugdíjasok, illetve külsősök csak abban 
az esetben kaphatnak beutalót, ha aktív BRDSZ, ill. MKKSZ tag nem kívánja igénybe venni 
az üdülési lehetőséget.

• A térítési díjakat 7 napra fizetik a beutaltak valamennyi üdülőbe. 
• 0-3  éves  korig  az  üdülés  ingyenes,  3-14  éves  korig,   kedvezményt  kapnak  a  gyermekek 

(kivéve, hol apartman illetve faház árak vannak).
• Az árak az ÁFA-t tartalmazzák, az idegenforgalmi adót a helyszínen kell fizetni.
• Az üdülők területén a parkolás biztosított.
•  Az üdülök területére háziállat nem vihető be/ pl: kutya, macska stb./!

• AZ ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG VISSZAMONDÁSÁRA A TURNUS MEGKEZDÉSÉT 
MEGELŐZŐEN 15 MUNKANAPPAL VAN LEHETŐSÉG. ILYEN ESETBEN A 
BEFIZETETT ÖSSZEG 75 %-ÁT KAPJA VISSZA A BEUTALT. ORVOSI 
IGAZOLÁS ESETÉN A BEFIZETETT ÖSSZEG 100 %-ÁT VISSZATÉRÍTI AZ IB. 
EZT KÖVETŐEN A BEFIZETETT HOZZÁJÁRULÁS VISSZAFIZETÉSÉRE 
NINCS MÓD!

• Azoknál az üdülőknél, ahol a beutaltak fürdőbelépőt is kapnak, a fürdőbelépő árával 
csökkentett összeget fizeti vissza a BRDSZ – kivéve, ha a visszamondás orvos által igazolt 
betegség miatt történt.

• Szakszervezetünk Széchényi Pihenőkártya (SZÉP-kártya) elfogadó hely!!!



A BRDSZ SAJÁT ÜDÜLŐI

GYOPÁROSFÜRDŐ

Turnusok: egész évben – hetes váltással, keddtől hétfőig tartanak.
Elhelyezés: 6 db 4 ágyas szoba található (franciaágy + emeletes ágy) 
                    1 db 2 ágyas szoba

elő- és utószezonban szobánként 2 db fürdőbelépővel, főszezonban szobánként 2 felnőtt + 
gyermek fürdőbelépővel

  

TÉRÍTÉSI DÍJAK:

FŐSZEZON:  JÚLIUS, AUGUSZTUS – (gyermekbelépővel) – KARÁCSONY, SZILVESZTER 
(szobánként 2 db fürdőbelépővel)

Szoba/hét BRDSZ, MKKSZ tag 
és családja

Nem BRDSZ tag 
és családja

Szállás/fürdőbelépő 
2 felnőtt

50.000.- Ft 60.000.- Ft

Szállás/fürdőbelépő
2 felnőtt + 1 gyermek

58.000.- Ft 68.000.- Ft

Szállás/fürdőbelépő
2 felnőtt + 2 gyermek

68 000.- Ft 78.000.- Ft

Szállás/fürdőbelépő
2 felnőtt

35.000,- Ft 45.000,- Ft.

ELŐ- ÉS UTÓSZEZON

Szoba/hét BRDSZ, MKKSZ tag 
és családja

Nem BRDSZ tag
És családja

2 fő szállás/ 2 db fürdőbelépő 50 000.- Ft 60 000.- Ft
3 fő szállás/ 3 db fürdőbelépő 55 000.- Ft 65 000.- Ft
4 fő szállás/ 4 db fürdőbelépő 60 000.- Ft 70 000.- Ft

Étkezési lehetőség a Hotel Napsugárban térítés ellenében (Kb: 800.- Ft, ami változhat) igénybe 
vehető.
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő (csak a 18 éven aluli személy mentesül a fizetés 
alól), melyet az üdülőben kell fizetni. 

Visszamondás esetén a fürdőbelépő ára levonásra kerül a visszafizetendő összegből! 



HÉVÍZ

Belépővel az Aquamarin Hotel fürdőjébe

Turnusok: egész évben – hetes váltással, keddtől hétfőig tartanak.  

TÉRÍTÉSI DÍJAK (Ft/hét/apartman): – Az üdülőben apartman árak vannak, tehát 1 személy 
üdülése esetén is teljes árat kell fizetni! A hévízi üdülőben gyermekkedvezmény nincs!

BRDSZ, MKKSZ tag és 
családja

Nem BRDSZ, MKKSZ tag 
és családja

I. apartman – 4 fő 54 000.- 64 000.-
II-III. apartman – 2 fő 29 000.- 39 000.-
IV. apartman – 2 fő 35 000.- 45 000.-
V. apartman – 2 fő 25 000.- 35 000.-
VI. apartman – 6 fő 47 000.- 57 000.-
VII. apartman – 4 fő 48 000.- 58 000.-
VIII. apartman – 4 fő 46 000.- 56 000.-

Az AQUAMARIN Hotel területére szülői felügyelet mellett 14 éven aluli gyermek bevihető!
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő (csak a 18 éven aluli személy mentesül a fizetés 
alól), melyet az üdülőben kell fizetni.

Visszatérítés az Általános információknál leírtak szerint!

BALATONMÁRIAFÜRDŐ

Turnusok: május 15-től - október 15-ig
Elhelyezés: 4 db 4 személy elhelyezésére alkalmas faház

       1 db 2 személy elhelyezésére alkalmas faház
       1 db 2 személy elhelyezésére alkalmas mobilház

TÉRÍTÉSI DÍJAK:

FAHÁZ BRDSZ, MKKSZ tag és 
családja

Nem BRDSZ, MKKSZ tag 
és családja

4 személyes faház/hét 45.000 55.000
2 személyes faház/hét 30.000 40.000
2 személyes mobilház/hét 20.000 30.000

A szoba-, faház- és apartman árakat akkor is ki kell fizetni, ha kevesebb személy veszi 
igénybe. A balatonmáriai üdülőben gyermekkedvezmény nincs!
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő (csak a 18 éven aluli személy mentesül a fizetés 
alól), melyet az üdülőben kell fizetni. Visszatérítés az Általános információknál leírtak szerint!


	GYOPÁROSFÜRDŐ

