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Gárdony (Fürj utca 17.) 
 

    

Az üdülő egész évben igénybe vehető. Az alsó szinten 2 db 2 személyes szoba, konyha, fürdőszoba, WC-helyiség 
található, az emeleten 2 db hálószoba, étkezős konyha, fürdőszoba, WC van kialakítva. A konyhák edényekkel, 
tűzhellyel, hűtőszekrénnyel, mikróval vannak felszerelve. Mindkét szinten televízió is található. A szintek belső 
és külső lépcsővel vannak összekötve, így a belső lépcső megnyitásával egyszerre nagyobb család közös 
nyaralására, de ennek lezárása esetén, egy-egy család külön-külön történő pihenésének biztosítására is alkalmas. 
Internet elérhetőség biztosított (WIFI) 
A szállást minimum 2 éjszakára lehet foglalni. Csak védettségi kártyával rendelkezőket tudunk fogadni! 

2021. január 1-től-május 31-ig és 2021. szeptember 16-december 31-ig 

2 vagy 3 éj 5900.-+Áfa=6195.-Ft/fő/éj 
 

4 éjszaka 5000.-+Áfa=5250.-Ft/fő/éj 
 

5, 6 éjszaka 4600.-+Áfa=4830.-Ft/fő/éj 
 

7 vagy több éjszaka 4000.-+Áfa= 4200.-Ft/Fő/éj 
 

2020 június 1-től - szeptember 15-ig 

2 vagy 3 éj 7900.-+Áfa=8295.-Ft/fő/éjp 
 

4 éjszaka 7400.-+Áfa=7770.-Ft/fő/éj 
 

5, 6 éjszaka 6400.-+Áfa=.-Ft/fő/éj 
 

7 vagy több éjszaka  5600.-+Áfa= 5900.-Ft/Fő/éj 
 

A szálláshelyek a https://www.facebook.com/hunholidayskft/ oldalán is megtekinthetők. Jelentkezés esetén 

visszaigazolást küldünk és abban minden részletesen le lesz írva. Jelenleg OTP Szép kártya elfogadó helyek 

vagyunk. 

Bízunk benne, hogy az idén is sokan veszitek igénybe apartmanjainkat, nem csak a nyári szezonban, hanem 

szezonon kívül is. Télen - nyáron nyitva vagyunk. Apartmanjaink már nagyon telnek, ezért kérünk mindenkit, hogy 

idejében foglalja le szálláshelyét 

Elérhetőségünk: HunHolidays Kft. Tel: 06 20 972 7213; 06 20 221 3190 

Email : hunholidays.kft@gmail.com 

Lázár Lászlóné, FŐTÁV Dolgozók Szakszervezetének elnöke 

mailto:hunholidays.kft@gmail.com
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Sástó (Vaddisznó köz 1) 
 

      

Az épület fűthető faház. Benne 2 szoba, nappali, konyha fürdőszoba található. Önellátós 

rendszerben működik. A konyha, edényekkel, gáztűzhellyel, mikróval, fagyasztó szekrénnyel 

van felszerelve. A nappaliban televízió és rádiós magnó is található. Az apartman gépkocsival 

és autóbusszal is megközelíthető.  

 

A szállást minimum 2 éjszakára foglalható. Csak védettségi kártyával rendelkezőket tudunk 

fogadni 

 

Árak 2021 évre: 

2 vagy 3 éj 5900.-+Áfa=6195.-Ft/fő/éj 

 

4 éjszaka 5000.-+Áfa=5250.-Ft/fő/éj 

 

5,6 éjszaka 4600.-+Áfa=4830.-Ft/fő/éj 

 

7 vagy több éjszaka 4000.-+Áfa= 4200.-Ft/fő/éj 

 

 

A szálláshelye a https://www.facebook.com/hunholidayskft/ oldalán is megtekinthetők. 

Jelentkezés esetén visszaigazolást küldünk és abban minden részletesen le lesz írva. Jelenleg 

OTP Szép kártya elfogadó helyek vagyunk. 

Bízunk benne, hogy az idén is sokan veszitek igénybe apartmanjainkat, nem csak a nyári 

szezonban, hanem szezonon kívül is. Télen - nyáron nyitva vagyunk. Apartmanjaink már 

nagyon telnek, ezért kérünk mindenkit, hogy idejében foglalja le szálláshelyét. 

Amennyiben kérdésetek merülne fel, szívesen állunk rendelkezésetekre.  

HunHolidays Kft. Tel: 06 20 972 7213; 06 20 221 3190 

Email : hunholidays.kft@gmail.com 

Lázár Lászlóné, a FŐTÁV Dolgozók Szakszervezetének elnöke 

 

  

mailto:hunholidays.kft@gmail.com
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Abádszalók (Tisza-tó) 
 

 

 

LIGA tagoknak kedvezmény biztosított az 1 hetes turnusokra.  

A nyaraló kétszintes, két külön bejáratú apartmannal rendelkezik (külön felszerelt konyha, 

fürdőszoba, teraszok stb.).  

A két szint egy belső ajtóval igény szerint egybenyitható. Alkalmas két család egyidejű, 

szeparált, illetve 10-12 fő együttes elhelyezésére. A füvesített gépkocsi beállón több kocsi 

részére a parkolás telken belül biztosított. Szintenként is bérelhető! 

A hétvégi ház Abádszalók déli üdülőövezetében található, a Tisza-tótól 300m- re. A közelben 

400- 500 m- en belül, horgász, strand, vízisport és lovaglási lehetőség közül válogathatunk. A 

nyaraló 555 m2- es zárt telken épült, melyet 45 db 4-5 méteres tuja elő falként veszi körül. Az 

utcai frontot élő sövény övezi. Az udvar egésze füvesített, melyet fák, örökzöldek és kerti 

lámpák díszítenek. A kertben kis medence, tusoló és a kerti sütéshez, főzéshez nyársaló 

található. A ház mögött, a telekhez tartozó gyephézagos téglával burkolt területen 4 db gépkocsi 

vagy csónakok tárolhatók. A hátsó terasz alatti pince jetski, strandcikkek, gumicsónak, 

horgászfelszerelések stb. tárolására szolgál. 

Érdeklődni: Kriston József. A nyaraló címe: Abádszalók, Muskátli út 2. 

Tel./Fax: +49/416-292, mob.: +36-20/417-3048. 

E-mail: kriston@freemail.hu 

Honlap:www.abadszalok-tisza.uw.hu 

 

 

 

mailto:kriston@freemail.hu
http://www.abadszalok-tisza.uw.hu/
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Zsóry Thermál Fürdő, Mezőkövesd  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGA tagoknak kedvezmény biztosított az 1 hetes turnusokra. 

A nyaraló egy önálló telken a gyógyfürdő bejáratától 150 m-re, kényelmes egy perces sétára 

található. A hálószobából, konyhából, fürdőszobából és étkezőből álló ház maximum öt 

férőhelyes, önellátásra teljesen felszerelt, az udvar egy része füvesített, örökzöldekkel, 

virágokkal, rózsabokrokkal díszített, a térburkolatos gépkocsi beállón két kocsi részére a 

parkolás telken belül biztosított. A kertben nyársaló, bográcsozó, szaletli, kerti bútorok, 

különálló kis faház a strandcikkek és a kerti sütés-főzés eszközök tárolására (melyeket a 

tulajdonos biztosít). A konyha önellátásra berendezett. A kertben saletli, kerti bútorok, 

grillezési, bográcsozási, nyársalási lehetőség.  

 

Vendégváltáskor az ágyneműcseréről és takarításról a tulajdonos gondoskodik. A nyaraló 

önellátós, de a közelben pár perces sétára lévő éttermekben és panziókban megegyezés szerint 

előfizethetnek a vendégek reggelire, ebédre és vacsorára. A közelben a fürdő szolgáltatásain 

kívül több szórakozási, sportolási és kirándulási lehetőség közül választhatunk. Mezőkövesdet, 

a matyóvárost, helyi buszjárat köti össze a fürdővel, menetidő öt perc. A város híres 

népművészetéről, mely a világörökség része. Látnivalói közül kiemelendő: Matyó 

Népművészeti Múzeum, Takács István Múzeum, a Mezőgazdasági Múzeum, „Hadas” 

városrész (régi városrész), Kavicsos-tó melletti pihenőpark, a mellette található stadion és 

egyéb sportlétesítmények, új sportcentrum (tenisz, bowling, fal labdapályák stb.) 

 

Érd.: Kriston József. A nyaraló címe: Mezőkövesd (Zsóry) Bimbó út 23. 

Tel./Fax: +36-49/416-292, Mobil.: +36-20/417-3048.  

E-mail: kriston@freemail.hu 

Honlap: http://zsory-mezokovesd.weebly.com/  

mailto:kriston@freemail.hu
http://zsory-mezokovesd.weebly.com/
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Triple M Hotel, Budapest 

 

A Triple M Hotel légkondicionált szállással, ingyenes Wi-Fi-vel, valamint egy éjjel-nappal nyitva tartó 

bárral várja vendégeit Budapest belvárosában, egy bevásárlóközpont közelében. A legközelebbi 

metrómegálló a II. János Pál Pápa téren van, mely néhány perc sétatávra helyezkedik el. 

A szállásokon TV, íróasztal, hűtőszekrény, valamint hajszárítóval ellátott, saját fürdőszoba áll 

rendelkezésre. 

A szállodában reggelit is felszolgálnak. A Triple M Hotel környezetében, számos élelmiszerbolt és 

egy étterem, valamint a bárokkal szegélyezett varázslatos Ráday utca található. A Központi 

Vásárcsarnok néhány megálló trolibusszal. 

A LIGA Szakszervezetek tagjainak 15% kedvezményt biztosít mindenkori szállásdíjból. A kedvezmény 

kizárólag a szálloda weboldalán, vagy telefonon történő előzetes foglalás esetén érvényes. A kupon 

kód rovatba kérjük beírni a „LIGA2021”. 

SZÉP kártya elfogadóhely! 

 ________________________________________________________ 

Triple M Hotel 
  1082 Budapest, Baross u 108. 

E-mail: sales@triplemhotel.hu 
Honlap: www.triplemhotel.hu 

Telefon: +3612105427 
  

 

 

 

 

mailto:sales@triplemhotel.hu
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Fortuna 7 Apartments, Hévíz 

 

 

 

 

 

 

A szálláshely a Zala megyei Hévízen, a 

termálfürdőtől rövid sétatávra 

helyezkedik el. A Fortuna 7 Apartments 

napozóterasszal, szaunával és egy kis fedett medencével is rendelkezik. A Kék templom is a 

közelben található. 

A szállásokon légkondicionálás és síkképernyős kábel-TV szolgálja a vendégek kényelmét. Néhány 

szállásegységhez étkezősarok és/vagy erkély tartozik. A konyhasarokban mikrohullámú sütő, 

hűtőszekrény, főzőlap és vízforraló áll rendelkezésre. A szállásokon egy hajszárítóval ellátott, saját, 

zuhanyzós fürdőszoba is kialakításra került. Ágyneműről a szállásadó gondoskodik. 

A fedett medence és a szauna a nap 24 órájában igénybe vehető. Felár ellenében privát földalatti 

parkoló is rendelkezésre áll. 

Vendégeink elfogulatlan értékelései alapján ez Hévíz egyik legkedveltebb része. 

A LIGA Szakszervezetek tagjainak 15% kedvezményt biztosít mindenkori szállásdíjból. A kedvezmény 

kizárólag a szálloda weboldalán, vagy telefonon történő előzetes foglalás esetén érvényes. A kupon 

kód rovatba kérjük beírni a „LIGA2021”. 

SZÉP kártya elfogadóhely. 

     __________________________________________________ 

Fortuna 7 Apartments 
   8380 Hévíz, Fortuna u 7. 

E-mail: sales@fortuna7apartments.com 
Honlap: www.fortuna7apartments.com 

Telefon: +3612105427 
  

mailto:sales@fortuna7apartments.com


8 
 

Hotel Solar, Nagyatád 

Nagyatád ideális feltételeket kínál a pihenésre, kikapcsolódásra vágyóknak. 

A szállodában 60 db két- illetve háromágyas, fürdőszobás, színes televízióval, telefonnal, minibárral felszerelt 

szoba áll a vendégek rendelkezésére. 12 szobához felszerelt teakonyha is tartozik. 

Szolgáltatásaik:  

Elegáns étterem terasszal, kávéház, szépségszalon, konferenciatermek, utazási iroda, reumatológiai orvosi 

rendelő, masszázs, kerékpárkölcsönzés. A Hotel Solarral szemben élénk színeivel tűnik elő a Nagyatádi 

Gyógyfürdő, amely a város szívében, évszázados fákkal árnyékolt parkban fekszik. 

Továbbá, a mintegy 6 hektáros szépen gondozott területen fekvő, az ország legszebb és legkellemesebb fürdők 

közé sorolt strandfürdő nyári időszakban várja látogatóit. 50 méteres, feszített víztükrű versenymedence, 

termálvizes pezsgőfürdős medence, gyermekmedence, valamint csúszdákkal felszerelt élménymedence áll a 

vendégek rendelkezésére. 

Hotel Solar Nagyatád 

06-30-500-3135, 06-82-504-135 

infosolar@t-online.hu 

www.hotelsolar.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:infosolar@t-online.hu
http://www.hotelsolar.hu/
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Hotel Aqua Sárvár 

  

A sárvári gyógyfürdőtől gyalogosan 5 percre található Aqua Hotel szeretettel várja Önöket a 

legkedvezőbb árakon! A hotel 22 szobával rendelkezik, így akár nagyobb csoportok 

befogadására is alkalmas, de egyéni ajánlatokkal is tudunk szolgálni, illetve kisebb társaságokat 

is szívesen látunk vendégül. 3 csomagajánlatot szeretnénk kínálni Önöknek, hogy biztosítani 

tudjuk mindenki számára a legmegfelelőbb feltételeket a pihenéshez, a csomagok július és 

augusztus hónap kivételével egész évbe foglalható:  

1. Délutáni kávészünet 2 éjszaka szállás 2 fő részére reggelivel franciaágyas szobában 2 db 

délutáni kávé 10% fürdő és éttermi kedvezmény 1 óra billiárd Fitness és gyerekjátszó ingyenes 

használata Ingyenes Wifi és parkolás Ár: 23900ft+IFA  

2. Aqua Day Spa 2 éjszaka szállás 2 fő részére reggelivel franciaágyas szobában 2x15 perc 

masszázs 10% fürdő és éttermi kedvezmény 1 óra billiárd Fitness és gyerekjátszó ingyenes 

használata Ingyenes Wifi és parkolás Ár: 26900ft+IFA  

3. Aqua feltöltődés 2 éjszaka szállás 2 fő részére reggelivel franciaágyas szobában 2 db egész 

napos fürdőbelépő 10% fürdő és éttermi kedvezmény 1 óra billiárd Fitness és gyerekjátszó 

ingyenes használata Ingyenes Wifi és parkolás Ár: 33900ft+IFA Amennyiben mégsem 

csomagajánlataink mellett döntenének, a napi árainkból 10% kedvezményt biztosítunk 

Önöknek egész évben, kivéve július és augusztus hónapokat, a minimum 2 éjszakás tartózkodás 

esetén. 

9600 Sárvár Fekete Híd u 126. 

Tel. 06-95-520-730  

Email. info@hotelaquasarvar.hu  

Www. www.hotelaquasarvar.hu  

mailto:info@hotelaquasarvar.hu
http://www.hotelaquasarvar.hu/
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Hőforrás Hotel és Üdülőpark, Gyula  
 

 

A Hőforrás történetének legnagyobb beruházásaként létrejött saját fürdőnk, amely egy 

gyógyvizes és egy termálvizes, ponyva fedésű medencével, valamint egy strand- és egy 

gyermekmedencével rendelkezik. Medencéinket minden vendégünk ingyenesen veheti 

igénybe. 

A Hőforrás Hotel és Üdülőpark a gyógyvizéről híres gyulai termál-és strandfürdő, a Várfürdő 

közelében, Gyula város zöldövezetében, zajtól és átmenő forgalomtól mentes területen 

található gyulai szálláshely. A gyulai szálloda, melyet 4 hektáros bekerített saját park vesz 

körül, már messziről felhívja magára a figyelmet különös tömegalakításával és színekben 

gazdag megjelenésével.  

Négyhektáros parkunkban játszóterek, teniszpálya, tollaslabda pálya, pit-pat játék, lengőteke, 

ping-pong asztalok, rost- és szalonnasütő hely, valamint pihenőhelyek találhatók. A park 

végében folyó Fehér Körös élővízi ágánál nyári időszakban egy exkluzív hajó formájú bár várja 

vendégeinket, hogy gyulai nyaralásuk alkalmával kellemessé tegyük itt tartózkodásukat. A 

gyulai szállások közül egyedülálló nagy parkkal és saját kültéri medencékkel rendelkezik.  Egy 

nagy méretű termál medence, egy úszásra alkalmas strandmedence és egy gyerekmedence áll a 

vendégek rendelkezésére. 

Az üdülőparkban összesen 256 db különböző típusú szoba és apartman található melyből 27 db 

szoba és 5 db apartman szállodai rendszerben, a többi üdülőszövetkezeti formában működik. A 

medence melletti nagy épületben találhatóak a standard és komfort szállodai szobák, és az 

egyszobás apartmanok. A recepció épületében egy db kétszobás apartman, valamint a D1 soron 

további két db másfélszobás superior főzőfülkés lakrész áll a hotel vendégeink rendelkezésére.  

Az apartmanok felszerelt konyhával is rendelkeznek. Ezek közül a másfélszobásak közvetlenül 

a kertre nyílnak, saját terasszal. Gyermekes családok részére egy gyulai családi nyaraláshoz, 

ideális hely. Jól felszereltek apartmanjainkban kedvező áron tudunk szállást biztosítani. A 

szakszervezeti tagoknak 5% kedvezmény! 

 
https://www.hoforrashotel.hu/index.php 
Farkas Zsolt Értékesítési vezető, Hőforrás Üdülőszövetkezet és Hotel Gyula, Rábai Miklós u. 2. 
ertekesites@hhgy.hu  66/463-722/121 

  

https://www.hoforrashotel.hu/index.php
mailto:ertekesites@hhgy.hu
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Duna Relax Hotel, Ráckeve  
 

 

 

A felnőttbarát Duna Relax Hotel**** Ráckevén, a Kis-Duna partján fekszik annak 

megnyugtató közelségében. Budapesttől csupán 47 km-re található a kikapcsolódás és 

feltöltődés forrása, ahol kizárólag 14 éven felüli vendégek tartózkodnak.  

A gyerekmentes wellness szálloda 47 szobával rendelkezik, párok számára ajánljuk, illetve 

pedagógus vagy nyugdíjas vendégeknek. A szállásajánlatok mellett prémium kiegészítések 

közül választva teheti az utazást igazán felejthetetlenné: belga csokoládét, illatos virágcsokrot, 

jéghideg pezsgőt vagy friss gyümölcstálat kér inkább? A minőségi időt Wellness Forrás külső 

vagy beltéri medencéiben, a szaunák egyikében, a díjmentes szállodai programokon, a Kis-

Duna partján sétálva, vagy a bájos kisváros nevezetességeit felfedezve töltheti el.  

Kulináris élmények, nyugodt környezet és minőségi feltöltődés várja az ide látogatókat.  

 

Sándorné Fekete Bernadett 
Head of Revenue & Reservation 
  
Eventrend Hotels   
 
 
 Duna Relax Wellness Hotel   
+36 70 1998 101 
  
www.eventrend.hu 
 

 

http://www.eventrend.hu/
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Zichy Park Hotel, Bikács 
 

 

A Tolna megyei Zichy Park Hotel tartalmas pihenést, élményekben gazdag programokat kínál 

felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. 

A szálloda gyönyörű parkja, Bikács és környéke kiváló lehetőséget kínál sétákra, 

gyalogtúrákra, kerékpáros kirándulásokra, lovas kocsikázásra, horgászásra, illetve kedvelt 

program a téli hóesésben a lovas szán is. Erdők, mezők, lankás dombok, gyönyörű természet, 

vadregényes tájak, hatalmas, szabadba csábító birtok lovakkal és más háziállatokkal, 

kirándulásra ösztönző környék, ahol jó játszani, sportolni, wellnesselni, aktívan és passzívan 

időt tölteni. 

Rengeteg programmal várjuk vendégeinket, minden évszakban. Megteszünk mindent azért, 

hogy a szállodánkban eltöltött napok életre szóló élményekkel ajándékozzák meg a hozzánk 

érkezőket. 

Sándorné Fekete Bernadett 
Head of Revenue & Reservation 
  
Eventrend Hotels   
 
 Zichy Park Hotel   
+36 70 1998 101 
  
www.eventrend.hu 
  

http://www.eventrend.hu/
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Tündérkert Hotel, Noszvaj  
 

 

A Tündérkert Hotel a Bükk déli kapujában fekvő Noszvaj központjában található. A vidéki 

hotel 36 szobája családok, párok, baráti társaságok számára kínál kényelmes elhelyezést a 

szomszédos De la Motte kastélyt körülölelő 9,5 hektáros kastélykert szomszédságában.  

A kastélykertben bejárható a Tündérösvény, ami egy kalandos-mesés útvonal gyerekeknek és 

játékos kedvű felnőtteknek. A családias szállodától gyalog vagy kerékpáron csupán pár percre 

találhatók a barlanglakások, a síkfőkúti tó, az Attila forrás és a kaptárkövek is is könnyen 

elérhetők.  

Az aktív pihenés fővárosában a Bükk közelsége rengeteg szabadtéri lehetőséget és számtalan 

túraútvonalat kínál a mozgás szerelmeseinek, a kis falu pedig híres programjairól, 

vendégszeretetéről: kézműves lekvárjairól, házias és kemencés ételeiről.  

 

Sándorné Fekete Bernadett 
Head of Revenue & Reservation 
  
Eventrend Hotels   
 
 
 Tündérkert Hotel Noszvaj 
+36 70 1998 101 
  
www.eventrend.hu 

 

  

http://www.eventrend.hu/
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Szentesi Üdülőközpont 

 

 

A Szentesi Üdülőközpont a festői szépségű Széchenyi liget és a várost átszelő Kurca folyó 

ölelésében található. Sokrétű és színes kikapcsolódási és sportolási lehetőséget kínál az ide 

látogató vendégek részére. Szolgáltatásainkat a természetet kedvelő, nyugodt pihenésre vágyó, 

de aktív sportolási lehetőségeket is kereső vendégeknek ajánljuk. 

Három hideg vizes úszómedencét, meleg termálvizes medencéket vehetnek igénybe, melyek 

kedvező élettani hatásuk miatt pihenésre és feltöltődésre kiválóan alkalmasak. A gyermekek is 

megtalálják a szórakozási lehetőségeiket, részükre pancsolómedencék, mini elefántos 

csúszdával vagy „gomba” csobogóval van kialakítva. Valamint minden korosztály számára 

élményt jelentő anakonda-, kamikaze- és gyermek-csúszda teszik színesebbé vendégeink 

kikapcsolódását. 

Lehetőség nyílik búvárkodásra, horgászatra a Kurca folyó partján, teniszezés a szomszédos 

teniszpályán illetve futás a Széchenyi ligetet körülölelő futópályán. 

Az élményfürdőben különböző élménymedencék kerülnek kialakításra, illetve egy 

gyermekpancsoló és egy pihenő részleg. 

A wellness részlegben két termálmedence, a szauna parkban finn szauna, gőzkabin, infrakabin, 

élményzuhany, csobbanó medence, Kneipp-medence, pihenő, sószoba, masszázs is 

megtalálható. 

 

Elérhetőség: www.udulokozpont-szentes.hu 

A LIGA Szakszervezetek tagjai számára 10% kedvezmény az alap-és teljes fürdőbelépő árából. 
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Panoráma apartman ház, Hajdúszoboszló 

 

 

Az apartmanok 1 hálószobából (franciaágy 2 fő részére) és 1 nappaliból állnak és, amelyhez 

amerikai konyha és fürdőszoba is tartozik. A nappaliban 2 fő elhelyezésére van lehetőség, 

illetve pótágyazható gyermekek részére.  

A gépkocsival érkező vendégeink részére az épületkomplexum alatt saját tulajdonú parkoló 

áll rendelkezésre. A szálláshoz teljes ellátás igényelhető, melynek díja naponta 4.500 Ft/fő, 

amely magába foglalja a svédasztalos reggelit, kétfogásos meleg ebédet és háromfogásos 

meleg vacsorát (az étterem a szállástól 500 m-re található). A szálláshelyen biztosítva van 

(térítésmentesen) külön épületben wellness részleg, ahol jaccuzzi és különböző szaunák állnak 

a vendégek rendelkezésére, a nyári szezonban medence.  

Az üdülés díját utalással kell megfizetni a 

megrendelőlapon feltüntetett 

bankszámlaszámra, IFA helyben fizetendő 

500 Ft/fő 

LIGA Akadémia Kft.    11707024-

20474681 

A szállásfoglalásokkal és az azokkal kapcsolatos kérdésekkel Lippai Csaba (0670/3922-775) 

kereshetik az érdeklődők. A szálláshelyeket az üdülés megkezdésének napján 14.00 órától 

lehet elfoglalni, az érkezés napján a vacsorát 19.00 óráig lehet igénybe venni. Az apartmant a 

távozás napján 10.00 óráig kell leadni. 

(www.hsz.hu/nyomtatványok) található megrendelő lap kitöltésével a lippai.csaba@hsz.hu 

email címre kérjük megküldeni, ezt követően 24 órán belül e-mailen és telefonon értesítjük az 

igény elfogadásáról.  

  

 2 éj 

(péntek, 

szombat, 

vasárnap) 

4 éj 

(hétfő, kedd, 

szerda, 

csütörtök, 

péntek) 

2 fő 30 000 Ft 65 000 Ft 

4 fő 55 000 Ft 95 000 Ft 

http://www.hsz.hu/nyomtatv%C3%A1nyok
mailto:lippai.csaba@hsz.hu
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Szálláshely szakértő  
 

 
 

A vállalkozásunk a Nyugat-Balatonon, Hévíz, Keszthely és környékén működik. A 

következő a honlapunkon is szereplő apartmanok a mindenkori meghirdetett árából 

tudnánk 10% kedvezményt biztosítani, amennyiben a foglalás közvetlenünk nálunk 

történik: 

  

Keszthely:  

 

St. Flórián Apartman - 2db 2 fős stúdió és egy 4 fős családi apartman 

Napvirág Vendégház saját kis burkolt udvar és parkoló- maximum 5 fő->prémium 

kategória: 

 

Lakeside Family Apartment - maximum 6 fő 

Lakeside Studio Apartment - maximum 4 fő   

Regatta Apartman -maximum 4 fő 

  

Hévíz: 

Boróka Apartman - maximum 6 fő 

Estella Apartman - maximum 4 fő ->prémium ****hotellakás 1000m2-es wellness 

részleg használattal 

Spa Residence Carbona Apartman 104 maximum 4 felnőtt és 2 gyerek 

  

Gyenesdiás: 

Happy Home Apartman - maximum 6 fő 

Sandra Apartmanház - 2 db 2 fős stúdió 

  

Balatonberény: 

Laguna Apartman - maximum 6 felnőtt és 2 gyerek 

  

Alsópáhok: 

Ági Vendégház - maximum 7 fő 

  

Kehidakustány - maximum 4 fő 

Relax Apartman 

  

Kiss Renáta 

SZÁLLÁSHELY SZAKÉRTŐ 

www.szallashelyszakerto.hu 

Kiss Renáta +36303386857 

Mészárosné Kiss Hajnalka +36306010293 

 

http://www.szallashelyszakerto.hu/

