
 
 

 
“FONTANA PANZIÓ”  
(4200 Hajdúszoboszló, Jókai sor 19.) 
 

A panzióban tíz teljes komforttal rendelkező vendégszoba 

áll rendelkezésre.  

A szobák elosztása: 4 db nagyobb alapterületű kétágyas, 3 

db kisebb alapterületű kétágyas, 2 db háromágyas és 1 db 

négyágyas szoba. A szobák esztétikusan berendezettek és 

összesen 24 fő befogadására alkalmasak. A szobákban TV, mini hűtő, a négyágyas szobában 

hűtőszekrény található, valamint a szobákhoz külön tusoló és WC tartozik. Az üdülőben 

hangulatos társalgó és jól felszerelt konyha áll a vendégek rendelkezésére. Az udvaron fedett 

grillezési lehetőség van, illetve kerti bútorok szolgálják a szabadidő kellemesebb eltöltését. A 

panzió a városközpontban, a Városi Gyógyfürdővel szemben található.  
 

Az üdülés ára (az ár a reggeli és a vacsora költségét is tartalmazza): 

  2014. január 05-től március 02-ig 22.000,-Ft/fő/6 éjszaka (négyágyas szobákban 4 személy  

esetén 18.500,-Ft/fő/6 éjszaka); 

▪ 2014. március 02-től május 04-ig 23.500,-Ft/fő/6 éjszaka (négyágyas szobákban 4 személy  

esetén 20.000,-Ft/fő/6 éjszaka); 

▪ 2014. május 04-től június 29-ig 

- kétágyas kisebb szoba: 23.000,-Ft/fő/6 éjszaka; 

- kétágyas nagyobb szoba: 25.000,-Ft/fő/6 éjszaka; 

- három, és négyágyas szoba: 25.000,-Ft/fő/6 éjszaka; 

- négyágyas szoba:  21.000,-Ft/fő/6 éjszaka (4 fő esetén); 

▪ 2014. június 29-től augusztus 24-ig 

- kétágyas kisebb szoba:    48.000,-Ft/6 éjszaka (24.000,-Ft/fő/6 éjszaka); 

- kétágyas nagyobb szoba: 60.000,-Ft/6 éjszaka (30.000,-Ft/fő/6 éjszaka); 

- háromágyas szoba:          79.500,-Ft/6 éjszaka (26.500,-Ft/fő/6 éjszaka); 

- négyágyas szoba:           100.000,-Ft/6 éjszaka (25.000,-Ft/fő/6 éjszaka); 

▪ 2014. augusztus 24-től október 19-ig  

- kétágyas kisebb szoba:   23.000,-Ft/6 éjszaka; 

- kétágyas nagyobb szoba:    25.000,-Ft/6 éjszaka  

- három- és négyágyas szoba:  25.000,-Ft/6 éjszaka; 

- négyágyas szoba:    21.000,-Ft/6 éjszaka ; 

▪ 2014. október 19-től dec. 21-ig 22.000,-Ft/fő/6 éjszaka (a négyágyas szobákban 4 személy 

  esetén 18.500,-Ft/fő/6 éjszaka). 

▪ 2014. október 21-től dec. 2015. január 4-ig  
- kétágyas kisebb szoba:   23.000,-Ft/6 éjszaka; 

- kétágyas nagyobb szoba:    25.000,-Ft/6 éjszaka  

- három- és négyágyas szoba:  25.000,-Ft/6 éjszaka; 

- négyágyas szoba:    21.000,-Ft/6 éjszaka ; 
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“VÖRÖSMARTY GASTHAUS” 

(4200 Hajdúszoboszló, Vörösmarty u. 14.) 

 

A Gasthaus két épületből áll. A régebbi háromszintes épület öt teljesen komfortos, felújított 

fürdőszobás apartmanból áll és összesen 22 fő elhelyezésére alkalmas. A 2-3 ágyas fürdőszobás 

szobák televízióval és hűtőszekrénnyel – igény szerint minibárral – vannak berendezve. A 2 és 4 

ágya apartmanokban külön konyha is található. A szekrények, ágyak és ágybetétek minden 

szobában újak.  

 

Az új épületben 6 db fürdőszobás, televízióval és hűtőszekrénnyel berendezett szoba és két 

apartman álla vendégek rendelkezésére. Az épület összesen 18 fő elhelyezésére alkalmas. Az 

épületben minden szoba (apartman) és annak berendezése teljesen új.  

 

A régi épületben hangulatos bárhelyiség áll mindkét épület vendégeinek rendelkezésére, valamint 

az étkeztetés is itt történik. 

 

Az udvaron kerti bútorok és sörkert szolgálják a szabadidő kellemesebb eltöltését. A vendégház a 

város csendes negyedében, a Városi Gyógyfürdőtől mintegy 500 méterre található.  

Gépkocsival érkezők részére zárt parkolást biztosítanak. 

 

Az üdülés ára (az ár a reggeli és a vacsora költségét is tartalmazza): 
 

▪ 2014. január 5-től március 2-ig 22.000,-Ft/fő/6 éjszaka (a négyágyas szobákban 4 személy  

esetén 18.500,-Ft/fő/6 éjszaka); 

▪ 2014. március 2-tól május 4-ig 23.500,-Ft/fő/6 éjszaka (a négyágyas szobákban 4 személy  

esetén 20.000,-Ft/fő/6 éjszaka); 

▪ 2014. május 4-től június 29-ig 25.000,-Ft/fő/6 éjszaka (a négyágyas szobákban 4 személy  

esetén 21.000,-Ft/fő/6 éjszaka); 

▪ 2014. június 29-tól augusztus 24-ig a szobaárak: 

- egyágyas szoba: 30.000,-Ft/6 éjszaka; 

- kétágyas szoba:  60.000,-Ft/6 éjszaka (30.000,-Ft/fő/6 éjszaka); 

- háromágyas szoba: 79.500,-Ft/6 éjszaka (26.500,-Ft/fő/6 éjszaka); 

- négyágyas szoba: 100.000,-Ft/6 éjszaka (25.000,-Ft/fő/6 éjszaka); 
 

▪ 2014. augusztus 24-től október 19-ig 25.000,-Ft/fő/6 éjszaka (a négyágyas szobákban 4  

személy esetén 21.000,-Ft/fő/6 éjszaka); 

▪ 2014. október 19-től december 21-ig 22.000,-Ft/fő/6 éjszaka (a négyágyas szobákban 4  

személy esetén 18.500,-Ft/fő/6 éjszaka). 

▪ 2014. december 21-től 2015. január 4-ig 25.000,-Ft/fő/6 éjszaka (a négyágyas szobákban 4  

személy esetén 21.000,-Ft/fő/6 éjszaka). 
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„MÁRKI és ARANY SAROK APARTMANOK” 

(4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 44.) 

 

Az apartmanházban 9 db nagyobb alapterületű és 2 db 

kisebb alapterületű, kétszobás apartman található. Az 

apartmanok klimatizáltak, fürdőszoba, illemhely, kettő, 

televízióval felszerelt szoba és egy nagyméretű, teljesen 

felszerelt konyha található bennük. A kisebb apartmanokban 

3, a nagyobbakban 4-6 személy fér el kényelmesen, de 

kevesebb fővel is igénybe vehetők. A szálláshelyek a városközpontban, a Városi Gyógyfürdővel 

szemben találhatók.  
 

Az üdülés ára (az ár a reggeli és a vacsora költségét is tartalmazza): 
 

▪ 2014. január 5-től március 02-ig 23.500,-Ft/fő/6 éjszaka (a négyágyas apartmanban 4 személy 

esetén 20.000,-Ft/fő/6 éjszaka); 

▪ 2014. március 2-től május 04-ig 24.000,-Ft/fő/6 éjszaka (a négyágyas apartmanban 4 személy 

         esetén 21.000,-Ft/fő/6 éjszaka); 

         (a négyágyas apartmanban 3 személy esetén 22.500,-Ft/fő/6 éj) 

▪ 2014. május 04-től június 29-ig 26.000,-Ft/fő/6 éjszaka (a négyágyas apartmanban 4 személy 

esetén 23.000,-Ft/fő/6 éjszaka, 3 személy esetén 24.500,-

Ft/fő/6 éj); 

▪ 2014. június 29-től augusztus 24-ig a szobaárak: 

- kétágyas apartman:  63.000,-Ft/6 éjszaka (31.500,-Ft/fő/6 éjszaka); 

- háromágyas apartman:  82.500,-Ft/6 éjszaka (27.500,-Ft/fő/6 éjszaka); 

- négyágyas apartman:   110.000,-Ft/6 éjszaka (4 személy esetén 27.500,-Ft/fő/6 éjszaka); 
 

▪ 2014. augusztus 24-től október 19-ig 26.000,-Ft/fő/6 éjszaka (négyágyas szobákban legalább  

4 személy esetén 23.000,-Ft/fő/6 éjszaka, 3 személy 

esetén 24.500,-Ft/fő/6 éjszaka); 

▪ 2014. október 19-től december 21-ig 23.500,-Ft/fő/6 éjszaka (négyágyas szobákban legalább  

4 személy esetén 20.000,-Ft/fő/6 éjszaka, 3 személy 

esetén 21.500,-Ft/fő/6 éjszaka); 

▪ 2014. december 21-től 2015. január 04-ig 26.000,-Ft/fő/6 éjszaka (négyágyas szobákban 

 legalább 4 személy esetén 20.000,-Ft/fő/6 éjszaka,  

 3 személy esetén 24.500,-Ft/fő/6 éjszaka); 

 

Az üdültetés mindhárom apartman esetében heti turnusokban történik. Egy turnus 6 éjszakás, 

vasárnaptól szombatig tart, a 7. éjszakát a vendéglátó ajándékba adja! 

Szolgáltatások a szálláson felül reggeli és kétfogásos meleg vacsora. Az első szervezett étkezés 

hétfő reggel, az utolsó vasárnap reggel van. A szállások önellátással, étkezés nélkül is igénybe 

vehetők. 
 

KEDVEZMÉNYEK: 

 A szálláshelyeken főszezonon kívül, a 14 éven aluli gyermekek részére 4.000,-Ft 

kedvezményt biztosítanak, a 4 év alatti gyermekek részére az üdültetés ingyenes.  

 Csoportos jelentkezés esetén (min. 12 fő) egy személy ingyen üdülhet (csupán az étkezést 

kell fizetnie, amennyiben igényli).  

 18 fős, vagy annál nagyobb csoport esetén egyéb, egyedi kedvezményt nyújt a tulajdonos. 
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 Nyári időszakban amennyiben a három, illetve a négyágyas apartmanokban 3, 

illetve 4 főnél többen szállnak meg, ezeknek a személyeknek az étkezés költségét, illetve 

a pótágy költségét kell megtéríteniük. A plusz ágy költsége 1.000,-Ft/fő/éj. A hordozható 

pótágy költsége 500,-Ft/fő/éj. 
 

TOVÁBBI KEDVEZMÉNEK kizárólag a VPDSZ tagjai részére: 

 nem kell a pluszágyak költségeit, illetve a parkolási díjat megfizetni. 

 a szakszervezet tagjai az első két nyári turnusban a többágyas szobákba, apartmanokba 

két fővel is bejelentkezhetnek. 

 az első két nyári hétben (06. 30 - 07. 14-ig) csak 2 főnek kell fizetni a turnusdíjat akkor is, 

ha többen jönnek. A 2 főn felüli személyeknek (18. év alatt) csak az étkezési költséget 

kell megtéríteniük, amennyiben étkeznek. 

 a szakszervezeti tagok a turnusdíjból minden év január 01-től április 30-ig, illetve 

november 01-év végéig 2.000,-Ft kedvezményt kapnak. 
 

Amennyiben a nyári időszakban a két-három-, illetve a négyágyas szobákban (apartmanokban) 

többen szállnak meg, úgy részükre az étkezés költségét, illetve a plusz ágy költségét kell 

megtéríteni. 

Az étkezés költsége az apartmanokban: 8.800,-Ft/turnus a panzióban 6.950,-Ft/turnus. 

A plusz ágy költsége 1.000,-Ft. 

A hordozható pótágy költsége 500,-Ft. 

Egyéni felár 3.500,-Ft/turnus 

 

Szép Kártyát mindegyik szálláshelyen elfogadnak! 
 

A fenti árak csak a készpénzes fizetésre vonatkoznak!  

Aki Szép Kártyával fizet, annak az idegenforgalmi adó összegét is felszámítják. Az 

idegenforgalmi adó összege 2.460,-Ft/6 éj, melyet a 70. életévét betöltött személyeknek is meg 

kell fizetniük! Készpénzfizetés esetén az idegenforgalmi adó összegét elengedik! 

 

Figyelem! Főszezonban a tulajdonos nem ad gyermekkedvezményt! 
 

Amennyiben egy szobát egy fő vesz igénybe, a turnusdíjon felül 3.600,-Ft felárat számítanak fel. 

 

Hajdúszoboszló városa évtizedek óta híres 

idegenforgalmáról, vendégszeretetéről, idegen-forgalmához 

kapcsolódó infrastruk-túrájáról, mindezek ellenére 

megmaradt kisvárosi hangulatáról, de legfőképpen a 

világszerte ismert gyógyvizéről.  

A Városi Gyógyfürdőt az utóbbi évek fejlesztései a nyári 

szezonban különösen vonzóvá tették (aquapark, “tengerparti 

világ”)  

 

A hajdúszoboszlói gyógyfürdő nemcsak a gyógyulni 

vágyókat vonzza. A nyári főszezonban a strandturizmus 

hódít. A 30 hektáros parkban elterülő strand május 1-től 

szeptember 30-ig tart nyitva. Nyaranta százezrek nyernek 

felüdülést 13 medencéjében, köztük a hullám, pezsgő, 

gyerek és élménymedencékben. Májusban és szeptemberben 

a strand a vendégforgalomtól függően csökkentett számú 

medencével üzemel.  
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A Széchenyi terv jóvoltából 2002-ben teljesen megújult a 

strand infrastruktúrája. Az Európai Uniós 

követelményeknek megfelelő új, vízforgató-szűrő 

rendszerben üzemelő medencék épültek. Az igazi 

szenzáció azonban az úgynevezett mediterrán tengerpart, 

mely 6.200 m2-es vízfelületével Közép-Európa legnagyobb 

épített medencéjének számít. A fokozatosan mélyülő, 

hullámzó óriásmedence a csónakázótótól gáttal van 

elválasztva, látványát kalózhajó, világítótorony teszik teljessé. Homokos partja és a pálmafák a 

tengerparti fürdőzés élményét keltik. 
 

A vendégeknek lehetőségük van a Városi Gyógyfürdőben fürdőzésre, illetve háziorvosi 

beutalóval vagy kezelőlappal érkező magyar állampolgároknak kedvezményes áron 

fürdőbelépésre, gyógykezelésre.  

Az üdülőkben a gépkocsival érkező vendégek részére zárt parkolót biztosítanak. A szálláshelyek 

300 méteres körzetében posta, élelmiszerbolt, zöldséges, több étterem, söröző és borozó várja a 

kedves vendégeket.  
 

Felhívom a kedves kollegák figyelmét, hogy a visszaigazolt üdülési foglalást lemondani, 

mindenféle ellentételezés nélkül, csak az igényelt időszakot megelőző 10 munkanappal 

korábban lehet. 10 munkanapon beüli lemondás esetén a teljes megrendelést ki kell fizetni. 

 

Az üdülésre jelentkezni Rapcsák Györgyné tulajdonosnál lehet a 06-20/972-49-77 

telefonszámon. 

 

Az üdülésre történő jelentkezés a szabad helyek függvényében egész évben, folyamatosan 

történik! 

 

A kedvezményes árak igénybevételéhez a foglaláskor kérlek, legyetek kedvesek jelezni, 

hogy VPDSZ tagok vagytok, illetve az Apartmanba való megérkezéskor a szakszervezeti 

tagsági igazolvány felmutatása szükséges! 

 

Minden kedves kollegának és családjának nagyon kellemes időtöltést, jó üdülést kívánunk! 


