LIGA Szakszervezetek Üdülési Kedvezmények
Az alábbi üdülési kedvezmények igénybevételéhez az egyes ajánlatok végén feltüntetett
kapcsolattartókat kell keresni. Az igényeket nekik kell jelezni, az elbírálás a jelentkezés
sorrendjében történik.

Szigetszentmárton (Horgásztanya)

A Szigetszentmártoni horgásztanya a LIGA Vas és Fémipari szövetség üdülője, a ráckevei
Duna-ág mellett fekszik, melyet a szövetség elnöksége megnyitott a LIGA Szakszervezetek
minden tagja számára. A horgásztanya remek kikapcsolódási lehetőséget biztosít a horgászat
szerelmeseinek. A tanyának külön étkező épülete, tároló helysége a felszerelések számára,
valamint szalonnasütő és bográcsozó helye van kialakítva. A szállástól 50 méterre bowling
terem és csárda, 70 méterre szabad strand található, ahol a horgászat után pihenhetnek,
szórakozhatnak a tagok. A tanya saját stéggel rendelkezik, ami közvetlenül a tanya hátsó
kerítése mellett található, illetve csónak is a horgászok rendelkezésére áll.

HORGÁSZTANYA SZOBAFOGLALÁS 2017.
A számok (A1, A2, A3, B4, B5,) szobaszámot jelentenek, az A1-es és A2-es szoba 4 ágyas,
Szoba

A1

A2

A3

B4

B5

Árak
22 000 Ft.
22 000 Ft.
12 000 Ft.
14 000 Ft.
14 000 Ft.
06.12-06.19
06.19-06.26
06.26-07.03
Foglalt
Foglalt
07.03-07.10
07.10-07.17
07.17-07.24
07.24-07.31
07.31-08.07
08.07-08.14
Foglalt
Foglalt
Foglalt
08.14-08.21
Foglalt
Foglalt
az A3-as szoba 2 ágyas, a B4-es és B5-ös szobák külön épületben (kisház) találhatóak,
melyek 2-2 ágyasak, pót ágyazhatóak!

Napi árak:
-

teljes horgásztanya 1 nap: 25.000. Ft., szállással (14 fő) 30.000. Ft.

További képek a Facebook: Szigetszentmárton Horgásztanya profil alatt találhatóak.
Kapcsolattartó: Kovács Béla, E-mail: kovacsb@dkgeast.hu , Mobil: +36-20/968-5463.
Gondnok: Illés Mária, Mobil: +36-30/270-0047.

Gárdony
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. Az üdülőbe a
vendégek szórakoztatására csocsó asztalt és lengő tekét is biztosítunk.

Üdülési díj:





Szakszervezeti tag, felesége/férje, gyermeke, unokája, testvérei, szülei 1500Ft/fő/éj.
Aki nem tartozik egyik kategóriába sem, annak 2000Ft/fő/éj.
Gyerek kedvezmény (0-6 éves korig) 1000Ft/fő/éj.
Üdülőhelyi díj 18 év fölöttiek részére 380Ft/fő.

A környék látnivalói:
• Tác –GorsiumGorsium régészeti
régészeti park,
• Martonvásár- kastélypark –
óvodamúzeum,
• Székesfehérvár- Koronázó templom,
• Palotavári skanzen,

• Agárd- Gárdonyi Géza emlékház,
• Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti
Iskola
• Kápolnásnyék – Vörösmarty emlékház
•Bella-tó, Pákozd
• Velence Report és Spa Termálfürdő.

Részletesen:http://fdsz.org/Gardony.pdf
Jelentkezés módja:
A jelentkezési lap kitöltésével, az irodára való leadásával illetve megküldésével történik.
A szakszervezeti iroda működési rendje: hétfőtől-csütörtökig, 08-15 óráig.
Pénztári órák:
Hétfő, Szerda és Péntek 8-tól 12-ig, előtte érdemes telefonon egyeztetni: +36-1/700-6323, vagy
+36-20/9727-213-as telefonszámokon.

Sástó

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 üdülőbe a vendégek szórakoztatására csocsó asztalt is biztosítunk. Az üdülő gépkocsival és
autóbusszal is megközelíthető.
Üdülési díj:
Szakszervezeti tag, felesége/férje, gyermeke, unokája, testvérei, szülei 1500Ft/fő/éj
Aki nem tartozik egyik kategóriába sem, annak 2000Ft/fő/éj
Gyerek kedvezmény (0-6 éves korig) 1000Ft/fő/éj
Üdülőhelyi díj 18 év fölöttiek részére 505Ft/fő






A környék látnivalói:
• Gyöngyössolymos: Vízimalom és molnárház,
• Sástó: Adrenalin park,
• Mátra – Kemping Só barlang
• Parádfürdő: Kocsimúzeum
•Galyatető – turista útvonalak
Részletesen:http://fdsz.org/sasto.pdf
Jelentkezés módja:
A jelentkezési lap kitöltésével, az irodára való leadásával illetve megküldésével történik.
A szakszervezeti iroda működési rendje: hétfőtől-csütörtökig, 08-15 óráig.
Pénztári órák:
Hétfő, Szerda és Péntek 8-tól 12-ig, előtte érdemes telefonon egyeztetni: +36-1/700-6323, vagy
+36-20/9727-213-as telefonszámokon.

Berekfürdő

Az épület két család részére alkalmas kétszintes téglaépület. Egész évben üzemel. Alsó szinten
1 hálószoba, 1 nappali, konyha, fürdőszoba WC található. A felső szinten 1 nappali, konyha
fürdőszoba, WC van. Önellátós rendszerben működik.
A konyhák edényekkel, gáztűzhellyel, illetve villanyrezsóval, hűtőszekrényekkel, mikrókkal
vannak felszerelve. Mindkét szinten televízió is található. Az üdülőbe a vendégek
szórakoztatására csocsó asztalt is biztosítunk. Az üdülő gépkocsival, és vonattal is
megközelíthető.
Üdülési díj:
 Szakszervezeti tag, felesége/férje, gyermeke, unokája, testvérei, szülei 1500Ft/fő/éj.
 Aki nem tartozik egyik kategóriába sem, annak 2000Ft/fő/éj.
 Gyerek kedvezmény (0-6 éves korig) 1000Ft/fő/éj.
 Üdülőhelyi díj 18 év fölöttiek részére 400Ft/fő.
Egyéb látnivalók:
• Orvos és Patika-történeti kiállítás
• A Szovjet repülőtér titkai múzeum kiállítás Berekfürdő központjában,
• Hortobágyi kirándulás,
• Hortobágyi Madárpark – és Madárkórház,
• Poroszló Ökocentrum,
• Karcag Györffy István Nagykun Múzeum,
• Berekfürdő Termál és Strandfürdő,
• Karcag szélmalom.
Részletesen: http://fdsz.org/szolgaltatasaink/udultetes/

Jelentkezés módja:A jelentkezési lap kitöltésével, az irodára való leadásával illetve
megküldésével történik.
A szakszervezeti iroda működési rendje: hétfőtől-csütörtökig, 08-15 óráig.
Pénztári órák: Hétfő, Szerda és Péntek 8-tól 12-ig, előtte érdemes telefonon egyeztetni: +361/700-6323, vagy +36-20/9727-213-as telefonszámokon.

Tiszacsege

Partnerünk Tiszacsegén táborhelyet üzemeltet közvetlenül a Tisza partján. Az épület három
szobából, étkezőből, teljesen felszerelt konyhából, valamint nemenkénti WC és fürdőszobából
illetve egy, egy légterű tetőtérből áll. Összesen 30 fő befogadására alkalmas. Kenuzáshoz és
kajakozáshoz szükséges járműveket is tudunk biztosítani, hiszen 2 db 4 személyes kenu, 2db 8
személyes kenu, 2db 1 személyes kajak, 1db 2 személyes kajak valamint 1db
alumínium motoros csónakunk áll az érdeklődők részére.
Áraink:





A járművek bérleti díja megegyezés szerint történik: darab és eltelt napok alapján.
A szállás 1800Ft/fő/éj alapján kerül számolásra.
10 fő alatti létszámnál naponta minimum 15.000Ft az egy napra fizetendő szállásdíj.
Csoportok esetén 10 főt meghaladóan egy kísérő nevelő díja ingyenes.

A táborozáshoz lepedőt, paplanhuzatot és kispárnahuzatot kell hozni!
A LIGA Szakszervezetek tagjainak 10% kedvezmény!
További lehetőségek







Szükség esetén segítséget tudunk biztosítani Tisza túrák szervezésében is.
Hajóutak szervezése a Csege nevű hajóval.
Közvetlen szomszédságban van a híres Halászcsárda mely az étkezési
lehetőséget biztosítja,
Meglátogatható a Vay kastély, ahol a szép kastélyon kívűl állandó kiállítás van,
A Balmazújvárosi úton jurtában nézhetnek meg bemutatókat és előadásokat.

Hivatkozás: http://viziturazok.hupont.hu/

Abádszalók (Tisza-tó)

Érdeklődni: Kriston József
Mezőkövesd: Mátyás út 63.
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
LIGA tagoknak 6 % kedvezmény biztosított az 1 hetes turnusokra.
A hétvégi ház Abádszalók déli üdülőövezetében található, a Tisza-tótól 300m- re. A közelben
400- 500 m- en belül, horgászás, 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.
A földszinten: 2 hálószoba, kb. 30 m2 nappali, fürdőszoba és konyha van, melyek között a
kapcsolatot ajtók ill. boltívek teremtik meg. A szobák és a nappali burkolata meleg (parkettás),
a fürdőszoba és a konyha hidegburkolatú. A szobákban 2+2 férőhely van (franciaágy és
heverők), melyek szükség esetén pótágyazhatók. A nappalit kényelmes nádbútorok, kanapék és
más egyéb berendezések, díszek teszik otthonossá. Mindkét szinten színes Tv. A konyha
felszerelt, állandó hideg-, meleg víz, gáztűzhely, hűtő, edények, evőeszközök stb. A nappaliból
egy lépcső vezet a tetőtérbe, amely ha szükséges, lezárható, mivel kívülről is feljuthatunk az
emeletre.

A tetőtérben: 2 szoba, fürdőszoba, előtér, konyha és tároló található, melyek burkolata
megegyezik az alsó szintével. Itt található 2 terasz, az egyik az utca, a másik a kert felé néz. A
szobákban 2+2 fekvőhely van (franciaágyak és heverők), melyek szükség esetén bővíthetőek.
A konyha itt is teljesen felszerelt.
A vendégváltáskor ágyneműcseréről és takarításról a tulajdonos gondoskodik. A nyaraló
önellátós (ehhez minden feltétel adott), de több étteremben és panzióban is előfizethetnek a
vendégek reggelire, ebédre és vacsorára, megegyezés szerint. A strandokon, a napi
belépőjegyeknél kedvezőbb hetibérlet váltására van lehetőség. A nyaraló alsó és felső szintje
külön is bérelhető, mivel a 2 szint jól szeparálható, de két baráti, ismerős családnak ill., 8-10
fős baráti társaságnak a legideálisabb.
A település és az üdülőövezet teljesen egybeépült, annak szerves részét képezi. A nyaraló
közelében több tucat ABC, étterem, vendéglő, halászcsárda, panzió található finom, házias
ételekkel és kedvező árakkal. 200 m- re találjuk az új jacht és vitorláskikötőt szépen rendezett
partszakasszal, hangulatos éttermekkel és hajóbárokkal. A tó vízfelülete 14 km2, melyet a strand
és a kikötők mentén rendezett, széles és füvesített plázs, a horgászleállásoknál vadregényes
partszakasz övezi, összesen több mint 10 km hosszan.
A tavon magyarországi állóvizek közül egyedülállóan, a fürdőzőktől biztonságos távolságban
minden vízisport, jetski, bob, banán, siklóernyő, vízisí, motorcsónak stb. engedélyezett és
bérelhető is.
Belső vizein és szigetein érintetlen vízi- és madárvilág honos, igazi horgászparadicsom. A
közeli vadregényes holtágak és csatornák páratlan helyszínei a hazai és nemzetközi
horgászversenyeknek. A vízijárőrök által felügyelt, óriáscsúszdával ellátott, közel 4 km-es
szabadvizű strand fokozatosan mélyülő, homokos és lágy vizű, melyet sok étterem, büfé, butik
és szórakozási lehetőség színesít. Nyitva 0-24-ig. A szabadvizű strand szomszédságában a
camping mellett található az új építésű, 3 medencés, meleg vizű strandfürdő, mely rossz idő
esetén is biztosít fürdési lehetőséget.

Abádszalókot az üdülőfalu szépségein és építészeti emlékein túl több állandó és időszakos
kiállítás, múzeum, kulturális intézmény, vendégház és rendezvénysorozat teszi emlékezetessé
az idelátogató számára. Minden évben megrendezésre kerül, melyről programfüzet tájékoztat,
a május végétől szeptember közepéig 120 napon át tartó „ABÁDSZALÓKI NYÁR” c.
programsorozat, mely minden korosztály kulturális és szórakozási igényeit igyekszik neves,
hazai és külföldi együttesekkel, és vendégművészekkel, műsorokkal kielégíteni. Kirándulási
lehetőségek közül kiemelkednek a közelben található, híres termálfürdőkön túl
(Hajdúszoboszló 65 km, Zsóry fürdő 55 km, Berekfürdő 15 km) a Hortobágy és a puszta.
Hangulatos kirándulásokat tehetünk a többi 5-7 km-enként sorakozó tó körüli településre,
valamint a közeli nagyvárosokba. Amennyiben az ajánlat érdeklődésüket felkeltette, ill. bővebb
információ szükséges, a fenti telefonszámon készséggel állok rendelkezésükre.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY THERMÁL FÜRDŐ
MALIBU APARTMAN

Érd.: KristonJózsef
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/
LIGA tagoknak 6 % 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 hétvégi ház nem téliesített, így bérelni május 1-től szeptember 30-ig
lehetséges. 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.)
A fürdőtől északi irányban kirándulások célpontjai lehetnek a 14 km-re emelkedő Bükkhegység és különböző városai települései – Eger, az egri borvidék, Noszvaj, Szilvásvárad,
Szalajka völgy, Galyatető stb. Déli irányban kirándulást tehetünk a 15 km-re lévő, az ország
második legnagyobb tava, a Tisza-tó és településeihez, melyek közül kiemelkedik Abádszalók
(vízi sport- és strandparadicsom), Poroszló (Tisza-tavi Ökocentrum) és Tiszafüred.
A Zsóry fürdő Észak-Magyarországon az M3-as autópályán, Budapesttől 128 km-re keletre,
Miskolctól 40 km-re nyugatra, Matyóföld fővárosától, Mezőkövesdtől 2 km-re található, mely
tömegközlekedéssel, busszal és vasúton is gyorsan elérhető.
A 11 hektáros, gyönyörűen parkosított, folyamatosan megújuló fürdő 21 medencével
rendelkezik. A szórakozást, felfrissülést hullámmedence, élményelemekkel gazdagított felnőttés gyermekmedencék szolgálják. Az egész évben nyitva tartó fedett fürdőben 3 különböző
hőfokú gyógymedence, uszoda, pezsgőfürdő, több szauna és gyógyászati részleg áll a vendégek
rendelkezésére. A kalcium – magnézium – hidrogén-karbonátos szabad szénsavat tartalmazó,
magas szulfidkén tartalmú hévíz több, mint 70 éve áll a gyógyulás szolgálatában; 1968 óta
pedig hivatalosan is gyógyvíz minősítésű, amely alkalmas reumás megbetegedések, ízületi
kopások, sérülések, ortopédiai műtétek gyógyítására, kezelésére. Javítja az anyagcserét,
fokozza a szervezet ellenálló képességét. A Zsóry fürdő szolgálja ki 1986 óta a 2006-ban közel
kétszáz ágyassá bővített Mozgásszervi Rehabilitációs Központ balneológiai kezelésre beutalt
betegeit is. A Zsóry Gyógy - és Strandfürdő és üdülőövezete 2013. augusztus 29-én hivatalosan
is megkapta a gyógyhellyé minősítést. Szolgáltatások: gyógyászati kezelések, úgymint
gyógymedencék, kádfürdők, iszappakolások, súlyfürdők, szénsavfürdő, orvosi gyógy
masszázs, tangentor stb., valamint finn infra- és bioszauna, gőz-és aromakabin, só kamra,
pezsgőmedence, merülő medence.
Amennyiben az ajánlat érdeklődésüket felkeltette, ill. bővebb információ szükséges, a fenti
telefonszámon készséggel állok rendelkezésükre.

Balatonberény

Aranyhal Panzió Étterem és Kemping
Szeretettel várjuk kedves vendégeiket a Kis-Balaton Tüskevár részében az Aranyhal panzióétterem és kempingünkben ahol kristálytiszta levegő várja, csendes nyugodt környezetben
távol a város zajától. Ahol reggelente madárcsicsergésre ébredhet, és a friss gőzölgő kávé illata
mellett élvezheti a pihenést. Éttermünkben gondoskodunk a finom somogyi és zalai ételek
ízéről, este pedig egy finom gyöngyöző rozé mellett gyertyafénynél szórakozhat tovább, és
ízlelheti a helyi borospincék finom nedüit, aki nem szereti a nyüzsgő strandot csobbanhat
medencénkben is.
www.balatoniaranyhalpanzio.hu
Kedvezményes ár:
Felnőtt reggelivel: 6750 Ft/fő/éj; felnőtt félpanzióval: 8000 Ft/fő/éj.
Gyermek kedvezményes ár: reggelivel: 4500 Ft/fő/éj gyerek félpanzióval: 6300 Ft.
5 év alatt ingyenesség.
Kapcsolattartó: Viziné Kruzslicz Nikoletta
Mobil: +3670/344-5374

A Balatonalmádi Pedagógus üdülő

Honlap: www.olcsobalatonitabor.hu
Balatonalmádi üdülőnk csodálatos Balatoni panorámával rendelkezik, tetőteraszunkról
belátni az egész Balatont.
A strand az üdülővel szemben helyezkedik el. Szobánk 2-3-4 fősek. Balatonalmádi központja
3 perc kényelmes sétával elérhető. Az üdülő retro hangulatú és berendezésű.
Kedvezményes ár:
Csak szállás: 3000 ft/fő/éj
Félpanziós ellátás: 4000Ft /fő/éj,
Teljes ellátás: 4500Ft /fő/éj
Kapcsolattartó: Viziné Kruzslicz Nikoletta
Mobil: +3670/344-5374

Az üdülőkkel és tájékoztatókkal kapcsolatosan forduljanak a Liga Szakszervezetek
kollégájához, Trembulyák Péterhez.
Elérhetőségek
:
Trembulyák Péter
+ 36 70 455 07 76
Trembulyak.Peter@liganet.hu

