Kedves Kollegák/Kolleganők!

Bizonyára értesültetek arról, hogy a FŐTÁV Dolgozók Szakszervezete 3 saját tulajdonú családi ház
jellegű apartmanokkal rendelkezik, Gárdonyban, Sástón, Berekfürdőn. A jobb kihasználtság
érdekében saját Kft-t hoztunk létre, és ezen belül üzemeltetjük a Szakszervezeti üdülőket. A döntés
alapján 2017. március 14-én létrehoztuk a HunHolidays Kft-t, mely rögtön meg is kezdte működését.
A HunHolidays Kft. létrehozásával már nem csak Szakszervezetünk Tagjai és hozzátartozói vehetik
igénybe az apartmanokat, hanem a FŐTÁV Zrt. összes dolgozója, a Liga Szakszervezet Tagjai, és
teljesen idegen családok is.
A HunHolidays Kft. ügyvezetése tájékoztatni szeretné a Liga Szakszervezetek Tagszervezeteinek
tagjait, hogy a nyári időszakra (június 16. és augusztus 31. között) március 31. után lehet jelentkezni.
A saját Tagjainknak eddig kell lefoglalni az üdülőket és ezután kinyitjuk a fennmaradó helyeket más
szervezeteknek is.
Az elő- és utószezonban mindenki szabadon foglalhat időpontot. Szeretnék tájékoztatni mindenkit,
hogy az üdülőket foglalás esetén minimum két éjszakára lehet igénybe venni, valamint vannak
kiemelt időszakok is, ahol meg lettek határozva, hogy minimum mennyi éjszakára adjuk ki az
apartmanokat. Ilyen pl. március 15-i időszak (min.3 éjszaka).
Az üdülők megtalálhatóak a szállás.hu oldalán Hóvirág apartman, Erdei apartman, és Fürj apartman
néven. Az oldalon naprakész információt kaphattok a foglaltságról is. Továbbra is OTP Szépkártya
elfogadó helyek vagyunk.
Szeretnék még tájékoztatást adni a 2018 évi árakról:
Sástó és Gárdony
Liga Szakszervezetek Tagjai és családja

2500.-Ft+ Áfa= 2950.-Ft

(férj, feleség, gyerek,)
Idegen

4000.-Ft+Áfa= 4720.-Ft

Berekfürdő
Liga Szakszervezetek Tagjai és családja

2500.-Ft+ Áfa= 2950.-Ft

(férj, feleség, gyerek)
Idegen

3500.-Ft+Áfa= 4130.-Ft

Az Idegenforgalmi adók értéke mindenhol eltérő. A jelentkezéskor minden kollega kap egy
visszaigazolást, és ebben fogjuk közölni az aktuális idegenforgalmi adó mértékét.
Reméljük, hogy minél többen veszitek majd igénybe az apartmanjainkat.
Ha bármilyen kérdésetek merülne fel, szívesen állunk kollegáimmal rendelkezésetekre.
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