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1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.

2020. 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 lehet önellátó, amelyhez a közös konyhában főzőhelyek,
hűtőszekrények állnak a vendégek rendelkezésére, továbbá a szobákhoz tartozó szekrényekben
a férőhelynek megfelelő, alapvető elkülönített konyhafelszerelés található. Az ellátás igény
esetén lehet félpanziós, amit a közeli étteremben tudunk biztosítani. 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 grillezés, ill. bográcsozás lehetősége is rendelkezésre áll.
Gépkocsival érkezők számára a kerítésen belül ingyenes parkolási lehetőség biztosított. A
Balaton 5-8 perc sétával érhető el.
Az üdülő által díjmentesen biztosított Földvár kártyával a környékbeli szolgáltatóknál 5-25%
kedvezmény vehető igénybe. (Vendéglátás, Igali gyógyfürdő, Keleti strand, hajózás, Hajózási
látogató központ stb.)
A szállás az érkezés napján 14 órától foglalható el
és a távozás napján 10 óráig kell azt elhagyni!
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BALATONFÖLDVÁRI üdülő

TÉRÍTÉSI DÍJAK
FŐSZEZON
(június 15-től augusztus 23-ig)
alapár

nem tagoknak

5.500,- Ft/fő/éj

szakszervezeti tagunknak és vele
üdülő felnőtt családtagjainak

3.900,- Ft/fő/éj

ELŐ-UTÓSZEZON
(április 25-től június 14-ig és augusztus 24-től október 18-ig)

alapár

nem tagoknak

4.500,- Ft/fő/éj

szakszervezeti tagunknak és vele
üdülő felnőtt családtagjainak

2.850,- Ft/fő/éj

Kedvezmények és felárak
Legalább 12 éjszaka foglalása esetén 10% kedvezmény.
Csoportkedvezmény 11 főtől, legalább 3 éjszaka foglalása esetén
(ebbe a 4 év alattiak nem számítanak bele) 10%.
1 és 2 éjszakás foglalás esetén 10% 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: 4 év alatt ingyenes.
4 éves kortól - 12 éves korig: 50% kedvezmény az alapárból!
Az idegenforgalmi adó (a térítési díjon felül) 18 év fölött:
500,- Ft/fő/éjszaka.
A szakszervezeti kedvezmény érvényes BDSZ tagkártyával vehető igénybe!
A megadott szezonokon kívüli időszakban is van foglalási lehetőség,
ekkor egyedi árképzést alkalmazunk.
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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 ingyenesen biztosított. A strand 810 perc, a gyógyfürdő 15 perc sétával érhető el.
A szállás az érkezés napján 14 órától foglalható el és a távozás napján 10 óráig kell azt elhagyni!
Térítési díjak
TÉRÍTÉSI DÍJAK
FŐSZEZON
(június 15-től augusztus 23-ig)
alapár

4.000,- Ft/fő/éj

szakszervezeti tagunknak
és vele üdülő felnőtt családtagjainak

3.500,- Ft/fő/éj

ELŐ-UTÓSZEZON
(április 25-től június 14-ig és augusztus 24-tól október 18-ig)

alapár

3.500,- Ft/fő/éj

szakszervezeti tagunknak
és vele üdülő felnőtt családtagjainak

3.000,- Ft/fő/éj

Kedvezmények és felárak
Legalább 12 éjszaka foglalása esetén 10% kedvezmény.
Csoportkedvezmény 5 főtől, legalább 3 éjszaka foglalása esetén
(ebbe a 4 év alattiak nem számítanak bele) 10%.
1 és 2 éjszakás foglalás esetén 10% 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 4 év alatt ingyenes.
4 éves kortól 12 éves korig: 50% kedvezmény az alapárból!
A teljes ház foglalása esetén 25.000,- Ft/éj!
A szakszervezeti kedvezmény érvényes BDSZ tagkártyával vehető igénybe!
Az idegenforgalmi adó (a térítési díjon felül) 18 év fölött 500,- Ft/fő/éjszaka.
Két szoba együttes lefoglalása esetén a harmadik szobába nem fogadunk más vendéget.
A megadott szezonokon kívüli időszakban is van foglalási lehetőség,
ekkor egyedi árképzést alkalmazunk.
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BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

A Mecsek északi oldalán elhelyezkedő Sikonda völgyben található szanatóriumunk. A völgy
hőmérséklete 4-5 fokkal alacsonyabb, mint az átlaghőmérséklet. A nagy kiterjedésű erdők
következtében a levegő relatív páratartalma magas, átlagosan 60-80%, tiszta, por- és
füstmentes.
1929-ben a Földtani Intézet a forrás vizét gyógyvízzé nyilvánította. Mindezeknek köszönhetően
minden környezeti körülmény optimális a gyógyulni vágyók számára. Szolgáltatásainkat három
nagy csoportba oszthatók: gyógyszolgáltatásokra, valamint wellness szolgáltatásokra. Ismerje
meg kezeléseinket szolgáltatásainkat. Reméljük ehhez minden információt megtalál
honlapunkon. Amennyiben kérdése lenne, tegye fel bátran, állunk rendelkezésére.
Intézményünkben az utóbbi néhány évben jelentős felújítások- korszerűsítések történtek, a
megvalósult nyertes EU-s pályázatunknak köszönhetően a teljes épület energetikai
korszerűsítése. Nyílászárók cseréje, utólagos födém,- és hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés,
radiátorok cseréje.
Intézményünkbe szeretettel várunk minden kedves gyógyulni vágyó beteget.
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BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Háziorvosi, kezelőorvosi beutalóval igénybe vehető járóbeteg szakrendeléseink:
A kezelőorvos által felírt, szakmai protokollok alapján meghatározott térítésmentesen
igénybe vehető kezelések:
•
•
o
•
•
•
•
•
•
•

fizioterápia
hidroterápia
iszappakolás
elektroterápia
mozgásterápia: egyéni és csoportos
víz alatti gyógytorna
súlyfürdő
szénsavas fürdő
víz alatti sugármasszázs
gyógymasszázs

2016. április 1-től is lehetőség van a gyógykezelések időtartamára szállás igénybevételére
72/ 581-003-as vagy a 72/ 482 -225-ös telefonszámon előre egyeztetett időpontban.
Mit hozzon magával?
•
•
•
•

TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya
beutaló
korábbi orvosi kezelések dokumentációi (zárójelentések, leletek, ambuláns lapok)
fürdőruha, fürdősapka vagy hajháló, szabadidőruha, tisztálkodási eszközök
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BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Térítési díjak
I. kategória
„hagyományos”, alap szintű hotelszolgáltatás étkezéssel:
étkezés nélkül (előző napi érkezés esetén)
I. kategória „emelt szintű” hotelszolgáltatás étkezéssel:
(szobánként TV, telefon, vizesblokk, hűtő)
II. kategória „apartman ellátás” étkezéssel:
(1-2-3 szobás összkomfortos apartman)
III. kategória „kiemelt apartman” étkezéssel:
(3 szoba, konyha, két fürdőszoba, légkondicionált)

2.000 Ft/nap/fő
1.000 Ft/nap/fő
2.500 Ft/nap/fő
3.000 Ft/nap/fő
4.500 Ft/nap/fő

Járóbeteg ellátást igénybe vevők számára pihenőszoba és ebéd biztosítása
08.00-15.00-ig:
1.000Ft/nap/fő
Fenti díjakból a BDSZ szakszervezeti tagok és családtagjaik részére 5%-os kedvezményt
biztosítunk!
Azon kezelések, amelyek nem szerepelnek az előírásban, térítési díj ellenében tudjuk biztosítani
Térítési díj ellenében igénybe vehető plusz szolgáltatások térítési díjai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gyógytorna:
350 Ft
kénpakolás:
250 Ft
paraffin-pakolás:
250 Ft
Ritex-pakolás:
300 Ft
ultrahangos kezelés:
450Ft
rövidhullám kezelés:
100 Ft
elfó:
350 Ft
galván kezelés:
550 Ft
szelektív ingeráram kezelés:
350 Ft
diadinamique:
200 Ft
magnetoterápia:
200 Ft
Tens kezelés:
250 Ft
gyógymasszázs:
1.050 Ft
teremtorna:
850 Ft
futópad:
10 Ft/10 perc
sószoba:
600 Ft/45 perc*
infraszauna:
200 Ft/ 10 perc/ 2 fő
hivamat kezelés:
1500 Ft/kezelés
*A Komlói Légúti Betegek Egyesületének tagjai számára 50% kedvezményt
biztosítunk.

Bővebb információ a http://www.komloikorhaz.hu oldalon.
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BÁNYÁSZ ÜDÜLŐ HAJDÚNÁNÁS
Az egész évben üzemelő Bányász üdülő a Hajdúnánási Gyógyfürdőtől 100 méterre található!
Ideális pihenésre, kikapcsolódásra, szórakozásra, nem utolsó sorban pedig a gyógyulásra
vágyok részére, hiszen az üdülő mellett lévő Gyógyfürdő 67 °C fokos vize a mozgásszervi és
nőgyógyászati panaszok gyógyító forrása. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a helyiek és a
környékbeliek mellett mind nagyobb számban külföldi vendégek látogatják.
Kényelmes!
Az 50 férőhelyes üdülőben 25 db 2 ágyas szoba található, melyek zuhanyzóval, WC-vel, TVkészülékkel, hűtővel felszereltek.
Vendégeink további kényelmét szolgálja kitűnően felszerelt, modern konyhánk, ahol a vidék
ételspecialitásai mellett hagyományos gasztronómiai ízekkel várjuk visszatérő és leendő
vendégeinket.
Rendezvényterem!
Egész évben üzemelő éttermünk 150 férőhelyes, különböző rendezvények, baráti
összejövetelek, lakodalmak hangulatos helyszíne.
A különtermünkben felállított számos játék- és sporteszköz a téli (és Nyári) kikapcsolódás
kedvelt kiegészítő eszközei.
Áraink Bányász Szakszervezeti tagok részére:
Elő- és utószezonban
(május és szeptember hónapokban,
teljes panziós ellátással)

Szezonban
(teljes panziós ellátással)

Felnőtt

6.500 Ft/fő/nap

Felnőtt

7.000 Ft/fő/nap

Gyermek

5.000 Ft/fő/nap

Gyermek

5.000 Ft/fő/nap

Szállás

3.300 Ft/fő/nap

Szállás

3.800 Ft/fő/nap

Reggeli

700 Ft/fő/nap

Reggeli

900 Ft/fő/nap

Ebéd
Vacsora

1000 Ft/fő/nap
800 Ft/fő/nap

Ebéd

1300 Ft/fő/nap

Vacsora

1000 Ft/fő/nap

Gyermek kedvezmény: előzetes megbeszélés alapján.
Csoportok, buszok vendégeinek 1200 Ft menükedvezményt biztosítunk!
Széchenyi-, Erzsébet- és Postakártya elfogadó hely!
Áraink az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák!
Bővebb információ a http://www.nanasbanyasz.fw.hu oldalon.
Információ és bejelentkezés:
4080 Hajdúnánás, Fürdő út 5.
Telefon/fax: 52/570-780
Mobil: 30/9250-932
E-mail: nanasbanyasz@nanaskabel.hu
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A balatonföldvári és hajdúszoboszlói üdülésre jelentkezni lehet
a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezeténél
munkaidőben a +36 1 342 0708, illetve a
+36 20 528 4218 telefonszámon vagy
a bdszudulok@gmail.com e-mail címen
Illés László kollégánál.
Felhívjuk a vendégek figyelmét, hogy törölközőről, konyharuháról a maguk számára
gondoskodjanak, mert azt ezen üdülőkben nem biztosítunk!
További információ és képek:
http://tinyurl.com/udules
http://tinyurl.com/foldvariudulo
https://tinyurl.com/bdszvendeghaz

Budapest, 2020. február 19.

BDSZ Főkönyvelőség
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2020. évi üdülési szerződés
Általános Szerződési Feltételek
1. Általános szerződési szabályok ajánlattétel, szobafoglalás tekintetében:
A vendég és a szolgáltató között a szerződés az elküldött 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 legalább 40% előleg vagy a teljes összeg
megfizetése szükséges. Helyszíni fizetési igényt (SZÉP kártya, készpénz) előre jelezni kell.
A szobaárak és csomagajánlataink minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót, azonban a helyi
idegenforgalmi adó minden esetben helyszínen, extra fizetendő készpénzben!
A 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 napon belüli lemondás esetén 40%.
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. A szolgáltatást megrendelő hozzájárul
adatainak a fent említett célokra és határok közti felhasználásra.
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