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Művészeti Szakszervezetek Szövetsége  

Hévízi és Balatonfüredi   üdülője  

 

Önálló üdülési lehetőség előzetes turnus meghatározás nélkül, de ezen belül főszezonban 3, 

egyébként 2 éjszakára vehető igénybe.  

(Hévíz Római u. 5 szám, Balatonfüred Táncsics Mihály út 14 szám) 

 

Téli – nyári. saját fűtésű egyszobás, illetve kétszobás  apartmanok 2 vagy 3 felnőtt (vagy 2 

felnőtt 1-2 gyerek) számára ideális pihenést biztosít.  

 

Hévíz Római utca 5 szám fsz.  51-52   
Téli-nyári apartman  zárt területű, zárt parkolóval rendelkező 2 db. apartman. Az üdülő 

apartman – igénybevétel szerinti üdültetéssel – egész évben várja a pihenni, kikapcsolódni, 

gyógyulni vágyókat.  

 

Művészeti szakszervezeti tagok részére az  üdülés és szállás szolgáltatás 

január 1-től május 31-ig 6.000 forint/nap/apartman + idegenforgalmi adó 500 forint/fő/nap 

főszezonban június 1-től augusztus 31-ig 7.000 forint/nap/apartman + idegenforgalmi 

adó 500 forint/fő/nap 
szeptember 1-től december 31-ig 6.000 forint/nap/apartman + IFA 500 forint/fő/nap 

Az üdülés időtartamára biztosítjuk az Unicum Travel klubkártyát, mely gyógyászati és egyéb 

kedvezményekre jogosít. 

Nem szakszervezeti tagok részére az üdülés és szállás szolgáltatás 

 

január 1-től május 31-ig 7.000 forint/nap/apartman + IFA 500 forint/fő/nap 

főszezon június 1-től augusztus 31-ig 8.000 forint/nap/apartman + IFA 500 forint/fő/nap 
szeptember 1-től december 31-ig 7.000 forint/nap/apartman + IFA 500 forint/fő/nap 

 

Balatonfüred Táncsics Mihály utca 14 szám fsz. 6. 

Téli – nyári  apartman teljes berendezéssel, saját parkolóval 1 db. apartman igénybevétel 

szerinti üdültetéssel – egész évben várja a pihenni, kikapcsolódni vágyókat.  2 ill. 4 fő részére.  

 

Művészeti szakszervezeti tagok részére az üdülés és szállás szolgáltatás  

 

január 1-től május 31-ig 8.500 forint/nap/apartman + IFA 500 forint/fő/nap 

főszezon június 1-től augusztus 31-ig 9.000 forint/nap/apartman + IFA 450 forint/fő/nap 
szeptember 1-től december 31-ig 8.500 forint/nap/apartman + IFA 450 forint/fő/nap 

 

Nem szakszervezeti tagok részére az üdülést és szállás szolgáltatást  

 

január 1-től május 31-ig 9.500 forint/nap/apartman + IFA 500 forint/fő/nap 

 főszezon június 1-től augusztus 31-ig 10.000 forint/nap/apartman + IFA 500 

forint/fő/nap 
szeptember 1-től december 31-ig 9.500 forint/nap/apartman + IFA 500  forint/fő/nap 

 

Az apartmanokkal kapcsolatos mindennemű elérhetőség Művészeti Szakszervezetek 

Szövetsége Titkárság (Borhi Károlyné és Pálmai  Györgyné ) Cím: 1033 Bp. Vörösvári u 101, 

Tel: 322-44-59  

        3-211-120 200 ill. 201-es mellék.  
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