ÓBUDAI EGYETEM
ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Budapest, 2016.

Tisztelt Kolléganők / Kollégák!

Az Óbudai Egyetem meghirdeti 2016. nyári üdülésre Balatonszepezd és Zamárdi üdülőket. Az üdültetésben valamennyi dolgozónk és közvetlen hozzátartozója (férj, feleség, eltartott gyermek) részt vehet. Az üdülőt az Egyetem hallgatói is igénybevehetik. Az árak a teljes önköltséget tartalmazzák. Az árak „szobaárak” mind a kőház mind a faház vonatkozásában.
Más hozzátartozó, illetve idegen - szabad férőhely esetén - teljes térítés mellett veheti
igénybe az üdülőt.

BALATONSZEPEZD/8252 Gesztenyesor u.31.
Az üdülő szép erdős romantikus környezetben van. Elhelyezés: 3-4 személyes faház részekben közös fürdő és WC használattal, illetve 3 személyes (komfortos) kőházakban történhet. Lehetőség van saját sátor, illetve lakókocsi elhelyezésére is. Szerény főzési lehetőség is rendelkezésre áll külön épületben. Egy nagy ebédlő található az üdülőben, valamint
egy pingpong helyiség. Mivel az üdülő szép nagy területen fekszik, ezért sportolásra igen
alkalmas, gyerekeknek igen jó mozgási lehetőséget biztosít. A strandok igen szépen karbantartottak, fizetősek. Jó kiránduló központ. Badacsony, (Edericsi Afrika Múzeum,Sümegi
vár-játékok) Tapolca, Nagyvázsony, Füred könnyen elérhető vonattal is.

Üdülési időpontok:
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Turnus
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Turnus
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Turnus
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Turnus
Diáksportolók

Június 24.
Július 01.
Július 08.
Július 15.
Július 22.
Július 29.
Augusztus 05.
Augusztus 12.

-

Június 30.
Július 07.
Július 14.
Július 21.
Július 28.
Augusztus 04.
Augusztus 11.
Augusztus 26.

Felnőtt üdültetés
Térítés összege (szállás) napi szobaár:
Faház elhelyezésénél (A, B, C, D, E; F jelű) belsős
Faház elhelyezésénél (A, B, C, D, E, F jelű) külsős
Kőház elhelyezésénél ( I2, I3, I4 jelű) belsős
Kőház elhelyezésénél ( I2, I3, I4 jelű) külsős
Vendég kőház (J) belsős
Vendég kőház (J) külsős

3.125,-Ft /szoba /nap + az üdülőhelyi díj,
4.500,- Ft /szoba/nap + az üdülőhelyi díj,
6.750,- Ft /nap + az üdülőhelyi díj,
8.750,- Ft /nap + az üdülőhelyi díj,
8.750,- Ft /nap + az üdülőhelyi díj,
10.000,- Ft /nap + az üdülőhelyi díj,

Két hétnél hosszabb üdülés igénybevételénél, ha igény nincs a helyre, a fizetendő összeg
nem változik.
sátor,lakókocsi elhelyezésénél belsős
sátor,lakókocsi elhelyezésénél külsős

1.250,- Ft /fő /nap + az üdülőhelyi díj,
1.500,- Ft /fő /nap + az üdülőhelyi díj,

Megjegyzés:

a közölt árak az ÁFA -t tartalmazzák,

a beutalt vendég semmilyen állatot nem hozhat az üdülőbe.

Az étteremben és a kőházakban a KÁBELTV műsorát színes TV-n lehet nézni. A
faházakban kábel TV csatlakozási lehetőség van., de nem mindegyikben van TV,
ezért célszerű hozni. Az étteremben internet használati lehetőség is van.
A fenti árakon felül az üdülés idejére -18 éves kortól - napi 350,- Ft/fő/éj, üdülőhelyi adót
kell fizetni. 70 éves kor felett is valamint oktatói dolgozói diákok részére szervezett
csapatépítő egyébként térítésmentes programok esetén is. A szállásköltséget, és az üdülőhelyi díjat az üdülés megkezdése előtt kell kifizetni.

Jelentkezés BALATONSZEPEZDRE
a mellékelt jelentkezési lapon 2016. június 1-ig Szabó Teréz - nél a Műszaki
Osztályon Tel:666- 5336, vagy e-mailen szabo.terez@ka.uni-obuda.hu történhet.
Beutalót a befizetett banki átutalási igazolás ellenében állítjuk ki, amelyet az üdülőgondnoknak érkezéskor le kell adni. A szállást csak így lehet elfoglalni.
Étkeztetés:
Önellátás
Ételmelegítésre mikrot biztosítunk.
Tányérok, poharak, evőeszközök vannak.

ZAMÁRDI /8621 Batthyány u.56
A Zamárdi üdülőben 10 apartman áll a dolgozók rendelkezésére, melyek 3 ágyasak, minden
apartmanhoz fürdőszoba tartozik (zuhany, WC, mosdó). TV csak a társalgóban van. A
konyhában csak mérsékelt főzési lehetőség van. (Felszereltség: 2 gáztűzhely, mosogató,
hűtőszekrény, kávéfőző, mikro, sütő, főző- és evőeszközök stb.), minden apartmanban van
egy kicsi hűtőszekrény. A szobák erkélyesek. Az üdülő környéke üzletekkel, szórakozási
lehetőségekkel jól ellátott. Jó kirándulási lehetőség Tihanyon keresztül – lásd Szepezd.
Az üdülő a Balaton parttól 300-400 m-re van, jó megközelíthetőséggel. A strand belépőmentesen szabad strand jelleggel üzemel, kultúrált környezet, büfé, étkezési lehetőségekkel.

A Zamárdi üdülőt az alábbi időpontokban lehet igénybe venni egész turnusokra.
Üdülési időpontok
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8
9
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Turnus
Turnus
Turnus
Turnus
Turnus
Turnus
Turnus
Turnus
Turnus
Turnus

Térítési díj:
Belsős
Külsősöknek:
Üdülőhelyi díj: 18 év felett

Június 23
Június 29
Július 07
Július 14
Július 21
Július 28
Augusztus 04
Augusztus 11
Augusztus 18
Augusztus 25

-

Június 29
Július 06
Július 13
Július 20
Július 27
Augusztus 03
Augusztus 10
Augusztus 17
Augusztus 24
Augusztus 31

6.750,- Ft /szoba/nap + az üdülőhelyi díj,
8.750,- Ft /szoba/nap + az üdülőhelyi díj,
400,- Ft /fő/éjszaka

Turnus váltáskor szerda 16.00 óráig el kell hagyni az üdülőt, az új vendégek csütörtökön
10.00-órától foglalhatják el az apartmanokat.
Egyénileg lehetőség van az Amigó étteremben kedvező áron étkezni,megrendelni a helyszínen, telefonon előzetesen egyeztetve vagy www.hotelamigo.hu ahol az étlap is látható.
Üdülő gondnok Bacsa Ervin telefon: 06-30-2224432.
A szállás költségét az üdülés megkezdése előtt átutalással kell befizetni az Egyetem számlájára üdülőhelyi díjjal együtt. Beutalót a befizetett banki igazolás ellenében állítjuk ki,
amelyet az üdülő gondnoknak érkezéskor le kell adni.
Jelentkezés: ZAMÁRDIBA
a mellékelt jelentkezési lapon 2016. június 1-ig Szabó Teréz - nél a Műszaki
Osztályon Tel.: 666-5336, vagy e-mailen szabo.terez@ka.uni-obuda.hu történhet.
Megjegyzés:

a közölt árak az ÁFA -t tartalmazzák,

a beutalt vendég semmilyen állatot nem hozhat az üdülőkbe.

A közösségi helyiségeket és az utcai kaput vagyonvédelem miatt kérjük
mindenki zárja be!
Budapest, 2016. május 02.
Monszpart Zsolt
Kancellár
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A JELENTKEZÉSI LAPON FONTOSSÁGI SORRENDBEN KÉT ÜDÜLÉSI
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Az igénylő neve: …………………………………….
Egyetemen dolgozik ………………………………... -tól
Munkahelye

……………………………………………………….kar v. szervezeti egység

……………………………………………intézet Telefonszáma …………………………..
A dolgozó valamint a vele együtt üdülő hozzátartozó neve, születési éve.
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Budapest, 2016…………………….
……………………………….
aláírás
*

Kérjük a választott üdülő helyét aláhúzni.

