


Kedves Tagunk !

A Független Büntetésvégrehajtási  Szakszervezetek Országos Szövetsége Kedvezményes
Katalógusát tartja a kezében. Ebben a kiadványunkban a partnereink által kedvezményesen
nyújtott  nyaralási,  kikapcsolódási  és  szolgálatási  lehetõségeket  mutatjuk  be.  Partnereink
révén az ország minden részén lehet találni pénztárcabarát ajánlatokat.

A szállásokról, pihenési lehetõségekrõl  rövid összefoglalót állítottunk össze,
amelyek  tartalmazzák  a  nyaraláshoz  szükséges  alapvetõ  információkat:  a  szállás  pontos
címét,  elérhetõségeit,  az  árakat  (vagy  a  kedvezmény  mértékét),  milyen  szállást  nyújt  a
partnerünk.

Ezek alapján ki lehet választani azt a lehetõséget, amelyrõl részletesebb információ érhetõ
el  a  weboldalunkon.  Itt  nem  csak  az  adott  szállást,  pihenési  lehetõséget  mutatjuk  be
részletesebben, hanem a környékbeli  látnivalókat,  turisztikai  célpontokat  is  egy csokorba
szedtük. A tájékoztatókat le lehet tölteni, igény szerint ki lehet nyomtatni, ami segítség lehet
a szabadidõ hasznos eltöltéséhez.

Közös jellemzõi ezeknek a szálláshelyeknek, hogy az utazás egyénileg történik,  belföldön
99 %ban Erzsébet kártyát is elfogadnak, továbbá az igénybe vételhez elõzetesen jelezni kell
a szakszervezeti tagságot, az érvényes tagsági igazolványt pedig a helyszínen be kell mutatni.

A  jelentkezés  és  szállásfoglalás  általában  a  partnereinknél  közvetlenül  történik,  de  van
kivétel amikor elõbb igazolást kell kiállítani a tagsági viszonyról (Apollon Travel) és van
olyan is, ahová  kell kitölteni és szakszervezetünkön keresztül történik az
ügyintézés (munkástanácsok üdülõi, horvátországi üdülés).

A  külföldi  utazásokhoz  is  segítséget  tudunk  nyújtani,  hiszen  van  olyan  partnerünk,  aki
tagjaink részére a pénzváltás során jeletõs kedvezményt biztosít.

Kellemes idõtöltést és jó pihenést kívánunk!

Budapest, 2014. április
          üdvözlettel

az FBVSZOSZ vezetõsége



Belföldi üdülési lehetõségek  Balaton

             Fonyód � Apartman
Régió: Balaton  Cím: 8640 Fonyód, Fürdõ u. 5.,
Honlap: 
Ár: 49.560, Ft / hét (hétfõtõlhétfõig tartó 7 napos turnus)
A szállás elérhetõsége: Tel: a honlapunkon elérhetõek,
                         email: kaposvár.uk@bv.gov.hu

A  faház  46  férõhelyes,  teljesen  felszerelt,  közvetlen  vízparti  �  saját  stéggel  �  zárt  udvarban  található.  A
pihenõház  igénybevételéhez  a weboldalunkról  letölthetõ  igénylõlapot kell  kitölteni  és  ezt  a Somogy Megyei
Büntetésvégrehajtási  Intézet  személyügyi  és  szociális  osztályvezetõjének  kell  faxon  (82/412148  számra),
személyesen vagy a kaposvár.uk@bv.gov.hu email címre eljuttatni.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/fonyodifahaz.html

Balatonkeresztúr � Janette Hotel ***

Régió: Balaton  Cím: 8648 Balatonkeresztúr  Berényi  u. 9.,
Honlap: http://www.janette.hotel.hu/
Ár: a listaárból 1030%os kedvezmény
A szállás elérhetõsége: Tel:+36/85/575011, +36/30/4889552

              email:  info@janette.hotel.hu.

A hotel közvetlenül a Balaton partján,  csendes, nyugodt üdülõövezetben, közel 1 hektáros, õsfás zöldterületen
fekszik. A szálloda 33 kétágyas, többségében pótágyazható, zuhanyzós, WCs szobával, 3 lakosztállyal,1 akadály
mentes szobával és 6 faházzal várja vendégeit. A szobák feléhez erkély vagy terasz is tartozik.

További infó, árlista: http://www.fbvszosz.hu/balatonkereszturjanettehotel.html

                     Balatonlelle � Hotel Lelle és Park Hotel**
Régió: Balaton  Cím: 8638 Balatonlelle, Honvéd u. 24. és 40.,
Honlap: http://www.hotellelle.com/ , http://www.parkhotellelle.hu/
Ár: szakszervezeti kedvezmény
A szállásokról további felvilágosítást a +36/85/550045 (Hotel Lelle), és +36/85/354
323  (Park  Hotel)  (szezonális)  telefonszámon,  az  info@hotellelle.com  vagy  a
info@parkhotellelle.hu email címen (egész évben) kérhet.

A Hotel  Lelle  különlegessége  a méreteiben  és  az  egyedülálló  szolgáltatásokban
rejlik. A Hotel Lelle olyan aktív hotel a Balaton partján, amely folyamatosan, 2 hónapon át egész napos aktivitásokkal várja a
gyerekeket, szülõket és a fiatalokat egyaránt, mindezt hatalmas területen.

A  kellemes  környezetben  található  Park  Hotel  a  lassan  mélyülõ  Balaton  partja  ideális  a  kisgyermekes  családok  számára.  A
gondosan ápolt, árnyas parkban hangulatos, különbejáratú, jól felszerelt apartmanok (konyha nélkül), gyermekbarát szolgáltatások
a vendégek kellemes pihenését garantálják.

A hotelek nyitvatartási ideje: 2014. május 25. � augusztus 23.
További infó, árlista: http://www.fbvszosz.hu/hotellelle.html

Balatoni régió
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Belföldi  üdülési lehetõségek  Balaton

             Balatongyörök � Klaudia Apartmanház
Régió: Balaton  Cím: 8313 Balatongyörök Mogyorós u. 5.
Honlap: 
Ár: 13.900. Ft/apartman/ éjtõl
A szállás elérhetõsége:  Tel: +36/30/3759496, Kozma Tibor.

Az új apartmanház Balatongyörök központi részén, zöldövezetben, a strandtól 900 mre található. A 6 db teljesen
különálló 50 m2es  apartman  max: 32 fõ befogadására alkalmas. Az apartmanház kertjében úszómedence
található,  továbbá  lehetõség van kerti sütögetésre, grillezésre, pingpong asztal használatra,  tollaslabdázásra,
valamint a gyermekeknek részére homokozó áll rendelkezésre.

További infó, árlista: http://www.fbvszosz.hu/klaudiaapartmanhaz.html

Balatonszárszó  Két Korona**** Wellness Hotel

Régió: Balaton  Cím: 8624 Balatonszárszó, Csárda u. 18.,
Honlap: http://www.hotelketkorona.hu/
Ár: különleges szakszervezeti kedvezmény
A szállás elérhetõsége:  Tel: +36/84/363115, email: info@hotelketkorona.hu

A Két Korona****  Konferencia és Wellness Hotel Balatonszárszón, a Balaton déli partján, az egyik legkedveltebb
üdülõövezetben helyezkedik el. A hotelben kialakításra került a �Nyugalom Szigete� elnevezésû wellness központ,
továbbá újabb Superior Kétágyas  szobák és Superior Lakosztályok. Ennek köszönhetõen  szálloda 55  szobával
várja kedves Vendégeit.

További infó, csomagajánlatok, árlista: http://www.fbvszosz.hu/ketkoronawellnesshotelbalatonszarszo.html

                             Hévíz � Palace Hotel****

Régió: Balaton  Cím: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 13.,
Honlap: http://www.delikertapartman.hu/
Ár: szakszervezeti kedvezmény
A szállás elérhetõsége:  Tel: +36/70/9413086, email:  pikandero@tenkes.net

A két személy részére igényesen berendezett,  fürdõszobás,  légkondicionált  apartman  minden szinten kielégíti
Vendégek igényeit. A nemdohányzó szoba erkélyérõl csodálatos kilátás nyílik Hévíz keleti városrészére.  A partner
számos  kapcsolódó  kedvezményt  nyújt  (étel  és  italfogyasztási  kedvezmények  a  szállásadó  partnereinél,  stb.)
Részletes információ a weboldalon !

További infó, árlista: http://www.fbvszosz.hu/hevizpalacehotel.html

Balatoni régió
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Belföldi  üdülési lehetõségek  Balaton/Dunántúl

             Hévíz � 200m a fürdõ apartment

Régió: Balaton  Cím: 8380 Hévíz, József Attila utca 15 � 17 .
Honlap: https://sites.google.com/site/hevizipihenes/apartmanbemutatasa
Ár:  10% kedvezmény legalább egy hetes foglalás esetén
A szállás elérhetõsége:  Tel: +36/20/9242791, email: 200mafurdo@gmail.com

Jellegét  tekintve  önálló,  31  nmes  lakás,  csendes  társasházban. A  szobában  egy  francia  ágy  található,  igény
esetén 1 pótággyal lehet növelni. Vendégeik részére TV hozzáférés áll rendelkezésre.A lakáshoz tartozik egy
erkély, asztallal és két székkel. Vendégeiknek ingyenes parkolást biztosítanak a ház zárt teremgarázsában.

További információ: http://www.fbvszosz.hu/heviz200mafurdoapartment.html

                             Bakonyjákó � Zsuzsanna Vendégház

Régió: Dunántúl  Cím: 8581 Magyarország, Bakonyjákó Úttörõ u. 6.,
Honlap: http://www.zsuzsavendeghaz.bplaced.net/
Ár: 5% kedvezmény a szállás és félpanzió árából
A szállás elérhetõsége: Tel: +36/30/2569488, email:  kaposizsuzsa0727@gmail.com

A Vendégház a Bakony szívében helyezkedik el. Gondozott környezetben, kényelmes, tágas ízlésesen berendezett
családi házba várják  a pihenni vágyó Vendégeket. A házban 4 szoba van, 8 felnõtt + 5 gyermek elhelyezésére
alkalmas.A hátsó udvarrészen helyezkedik el a  7x3 m 150 cm mélységû fedett medence, amit akár 30  34 C fokra
fel lehet fûteni.

További infó, árlista: http://www.fbvszosz.hu/bakonyjakozsuzsannavendeghaz.html

BalatonDunántúl

             Keszthely � Hotel Via

Régió: Balaton  Cím: 8360 Keszthely, Balatonpart 15.
Honlap: http://www.hotelvia.hu/
Ár: Fõszezonban 8.750. Ft/fõ/ éjtõl, félpanziós ellátssal
A szállás elérhetõsége:  Tel: +36/30/2815626, email:  info@hotelvia.hu

Nyugodt  környezetben,  közvetlen  vízparton,  a  balatoni  kerékpárút  mellett  várják  vendégeiket.  Csendes,
elkerített,  õsfákkal  árnyékolt  területen  van  alkalmunk kipihenni  a  hétköznapok  zaját.  234  ágyas  szobákból
összesen 50 db áll rendelkezésre � melyek megközelítését lift teszi egyszerûbbé , mellette 2 db, legfeljebb 4
személyes apartmanban várják a pihenni és kikapcsolódni vágyó vendégeket.

További információ: http://www.fbvszosz.hu/keszthelyhotelvia.html
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Belföldi  üdülési lehetõségek  Dunántúl

             Sopron � Márta Vendégszobák

Régió: Dunántúl  Cím: 9400 Sopron, Alsóõrház köz 7.,
Honlap:http://martaszobaisopron.mindenkilapja.hu/
Ár: 3.150. Ft/fõ/ éjtõl
A szállás elérhetõsége:  Tel: +36/99/329198, +36/30/4078953
 email:  martavendegszoba@freemail.hu.

A Márta Vendégszobák Sopronban a Lõvérekben található, a  történelmi belvárostól gyalogosan 20 percre. A
családi ház különbejáratú emeleti szintjén, 2 ágyas /pótágyazható, összenyitható/ saját  zuhanyzósWCvendég
szobák vannak.A vendégek kényelmét szolgálja az önellátásra berendezett étkezõhelyiség.

További információ: http://www.fbvszosz.hu/sopronmartavendegszobak.html

      Fertõrákos � Kõbányasor Apartman

Régió: Dunántúl  Cím: 9421 Fertõrákos, Kõbánya sor 4.,
Honlap: http://apartmanhazfertorakos.hu/
Ár: 2.800,Ft/fõ/éjtõl
A szállás elérhetõsége:  Tel: +36/30/2097708, email:   fertorakos@yahoo.de

Falusi szálláshely a római kori kõfejtõ közelében. Összkomfortos, 24 fős, pótágyazható apartmanokat kínálnak,
melyekhez panorámás pihenõkert,  zárt  parkoló, WiFi  internet    tartozik. Az aktív pihenést  elősegítik  ingyenes
kerékpár használattal, vitorláshajó és horgászcsónak kölcsönzéssel. Saját termelésü bor kostolható.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/fertorakoskobanyasorapartman.html

                             Kehidakustány � Apartmanok

Régió: Dunántúl  Cím: 8784 Kehidakustány, Nádirigó u.6.,
Honlap: http://apartmankehidakustany.hu/és
http://www.kehidakustany.net/kehidanet_apartman.html
Ár: 4000 Ft/fõ/éjtõl
A szállás elérhetõsége:  Tel: +36/70/6071037

A 45 dõs apartman  házak a  fürdõtõl  300  mre  lévõ lakóparkban taláhatóak. Egy lakrészben nappali, hálószoba,
fürdõszoba,  WC  található.    A    konyhai  részhez    tartozik    fõzõlap,  mikrohullámú    sütõ,    kávé,    teafõzõ,
hûtõszekrény, étkezõasztal. Azon  kedves  vendégek  számára  kínálják  hangulatos,  exkluzív  szálláslehetõséget,
akik  a    festõi    szépségû    Zala  völgyében    fekvõ    Kehidakustányt  választják  pihenés,  kikapcsolódás,
egészségmegõrzés céljából. A gyönyörû természeti adottságokkal  rendelkezõ  település  egyik  fõ  vonzereje  az
itt  található  modern termálfürdõ.

További infó, árlista: http://www.fbvszosz.hu/kehidakustanyapartmanok.html

Dunántúl
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Belföldi  üdülési lehetõségek  Dunántúl

             Gyõr � Fortunatus Hotel és Szabadidõ Központ

Régió: Dunántúl  Cím: 9027 Gyõr, Kandó Kálmán út 15/b,
Honlap:http://fortunatus.hu/
Ár: 8.100. Ft/fõ/ éjtõl  (a mindenkori szállás, szolgáltatás és éttermi árakból
10 % kedvezmény)
Kapcsolat:  Tel: +36/96/311206  , +36/20/9353940, email:   info@fortunatus.hu

A  szállodában  apartmanok,  18  személyes  szobák  kiadók  egész  évben.  120  fõs  éttermük  kiválóan  alkalmas
esküvõ, családi összejövetelek, vállalati rendezvények helyszínének.

Napozóudvar,finn  szauna,  infra  szauna,  gõzszoba,  sószoba,  uszoda,  bowling,  masszázs.  Kerékpáros  barát
szálláshely.

További információ: http://www.fbvszosz.hu/gyorfortunatushotelesszabadidokozpont.html

További információ: http://www.fbvszosz.hu/vodafone.html

Dunántúl

                             Bajna � Virág Vendégház

Régió: Dunántúl  Cím: 2525 Bajna, Nagytabán u. 80.,
Honlap: http://viragvendeghaz.hu/
Ár: 3500,Ft/fõ/éj reggelivel együtt
A szállás elérhetõsége:  Tel: +36/30/9443507  email: ganumed@temail.hu

A falusias hangulatú vendégház a Gerecse hegy lábánál fekvõ, Bajna községben található. A vendégházban két
apartman  van. A  földszinti  épület  régi  stílusú    kialakításával  és  berendezéseivel  a  falusias  jellegû  elhelyezést
kedvelõknek nyújt kényelmes szállást. Az emeleti apartman modern fenyõ bútorokkal berendezett helyiségei pedig
teraszos nappalival és 3 db hálószobájával 2+1 fõ elhelyezésére alkalmas. A háziak ott laknak, így kívánság szerint
betekintést engednek a falusi élet mindennapjaiba (háziállatok etetése, gondozása, kerti munkák stb.)
További infó: http://www.fbvszosz.hu/bajnaviragvendeghaz.html

http://www.fbvszosz.hu/vodafone.html
http://www.fbvszosz.hu/gyor-fortunatus-hotel-es-szabadido-kozpont.html
http://www.fbvszosz.hu/gyor-fortunatus-hotel-es-szabadido-kozpont.html
http://www.fbvszosz.hu/vodafone.html
http://www.fbvszosz.hu/bajna-virag-vendeghaz.html


Belföldi  üdülési lehetõségek  DélDunántúl

             Pázmánd � Manó Vendégház

Régió: DélDunántúl  Cím: Pázmánd, Kossuth utca 31.
Honlap: http://www.manóvendégház.hu/
Ár: 2.700. Ft/fõ/ éjtõl
A szállás elérhetõsége:  Tel: +36/20/3929197, email:  manovendeghaz@freemail.hu.

Pázmánd  Fejér megye közepén, a Velenceihegység keleti nyúlványai alatt, az M7 (autópálya) közelében fekvõ
település.  A  Velenceitótól  csak  8  kmre  lévõ  vendégház  2  különálló  részbõl  áll,  összesen  6+2  fõt  tudnak
egyszerre elszállásolni. Gyermekbarát szállás.

További információ: http://www.fbvszosz.hu/pazmandmanovendeghaz.html

                             Bõszénfa � Meseszálló

Régió: DélDunántúl  Cím: 7475 Bõszénfa, Kossuth Lajos utca 28.,
Honlap: http://www.meseszallo.hu
Ár: 7.100,Ft/fõ/éjtõl félpanzióval együtt
A szállás elérhetõsége:  Tel: +36/82/370756  email:  info@meseszallo.hu

A  házban  családias  környezet  fogadja  az  idelátogatókat.  A  szobák  meserajzokkal  díszítettek,  mely  minden
gyermek számára egy igazi �mesés� élmény. 4 db 4 ágyas szoba (Királyi, Vitorlás, Lovagvár, Jancsi és Juliska) 4
db 3 ágyas (Hófehérke, Micimackó, Csipkerózsika, Piroska). A Meseszállónem csak kisgyermekes családoknak,
nagyszülõknek,  unokáknak    ajánlható,  hanem  baráti  társaságoknak  tábortüzes  bogrács  és  pincepartira,  szám
háborús játékokra stb.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/boszenfameseszallo.html

               Szálka � Páfrány és Csillag Vendégházak

Régió: DélDunántúl  Cím: 7121 Szálka, Kossuth u. 27.,
Honlap: http://analit.hu/csillag_vendeghaz_szalka,
              http://analit.hu/pafrany_panzio
Ár: 3.150 Ft/fõ/éjtõl
A szállás elérhetõsége:Tel:+36/74/510633,+36/30/6034272, email:  info@analit.hu
.

Szálka a szekszárdi dombvidék déli részén fekszik Szekszárdtól és Bonyhádtól egyformán 12 kmre.
Ezen  a  változatos,  dombokkal,  völgyekkel  szabdalt,  erdõkkel  sûrûn  borított  területen  található  ez  a  két  falusi
szálláshely. A Páfrány vendégházban 3 db 3 ágyas, pótágyazható, 1 db franciaágyas, 1 db 4 ágyas, pótágyazható
szoba, míg a Csillag Vendégházban 2 db 2 ágyas, pótágyazható és 1db 2 szobás, pótágyazható apartman található.

További infó, árlista: http://www.fbvszosz.hu/szalkapafranyescsillagvendeghazak.html

DélDunántúl
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Belföldi üdülési lehetõségek  DélDunántúl

             DombóvárGunarasfürdõ  Apartman
Régió: DélDunántúl  Cím: DombóvárGunarasfürdõ.,
Honlap: 
Ár: 1.350. Ft/fõ/ éjtõl (2+3 3+2 elhelyzés) min. 7 éj
A szállás elérhetõsége: Tel:  +36/20/3588910, +36/30/5890925

Gunarasfûrdõ Dombovár közelében található. A ház kétszintes, a  fszt.en egy szoba, fürdõ, wc, konyha, nappali
található, az emeleten kettõ szoba, így akár két 4 fõs család kényelmes elhelyezése is megoldott. A zárt kertben
a gyerekeknek sátrat is lehet állítani. A  fürdõ területén horgásztó is üzemel.

További infó, árlista: http://www.fbvszosz.hu/gunarasfurdokedvezmenyesnyaralas.html

Csokonyavisonta � Korona Apartmanház/Korona Panzió

Régió: DélDunántúl  Cím: 7555 Csokonyavisonta Néphadsereg út 25/B.,
Honlap: http://csokonya.hu/
Ár: a listaárból 1020%os kedvezmény szezontól függõen.
A szállás elérhetõsége: Tel: +36/30/3399834, +36/302469695,
email: katzkft@tonline.hu .

Ha  csendre,  nyugalomra,  kristálytiszta  levegõre  vágyik,  élvezni  szeretné  a  gyógyvíz  nagyszerû  hatásait  vagy
családi  pihenéshez  szállást  keres,  itt  mindezt  megtalálja.  A  csokonyavisontai  üdülõtelepen  a  fürdõ  területén
található Korona Panzióban és a   150 mre lévõ Korona Apartmanházban 7 igényesen kialakított apartmannal és
számos 210 férõhelyes nyaralóházzal várják tagjainkat, hogy gondtalan, kellemes napokat tölthessenek el Náluk.

További infó, árlista: http://www.fbvszosz.hu/csokonyavisontakoronaapartmanhazkoronapanzio.html

                     Harkány � Kemping Apartmanházak

Régió: DélDunántúl  Cím: 7815 Harkány Bajcsy Zsilinszki u. 6. ,
Honlap: http://campingharkany.hu
Ár: 1020%os szakszervezeti kedvezmény
A szállás elérhetõsége: Tel:+36/72/580965, email:  camping@campingharkany.hu .

Páratlan szállás lehetõséget mutatunk be Önöknek, Harkányban, amely
Pécstõl 25 kmre délre található. A gyógyfürdõ KözépEurópában egyedülálló összetételû kénes gyógyvizével a
reumatikus, nõgyógyászati, mozgásszervi betegségben szenvedõk gyógyulását segíti elõ. A kemping 5,4 hektár
parkosított, õsfásligetes területen frekventált, de mégis csendes helyen, a fürdõtõl kb.400 mre helyezkedik el.

A kemping valójában egy széles kínálatot nyújtó turisztikai komplexum. Az igényes lakókocsis és sátras vendégek
magas  szintû  kiszolgálásán  túl  gyönyörû  apartmanok,  bungalók  és  szállodai  szobák  esztétikus  és  komfortos
elhelyezést biztosítanak az ide érkezõ vendégeknek.
További aktuális ajánlatok, árlista, hírlevél: http://www.fbvszosz.hu/harkanykemping.html
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Belföldi üdülési lehetõségek  DélDunántúl/Alföld

             Harkány  szakszervezeti üdülõ

Régió: DélDunántúl  Cím: 7815 Harkány Homok u. 36.,
Honlap: 
Ár: 2.000. Ft/fõ/éj, Napi egyszeri belépés két fõ részére a fûrdõbe díjtalan!
A szállás elérhetõsége: Tel:  +36/30 6502324

A ház 66 négyzetméter hasznos alapterületû, melyet egy kis udvar vesz körül. Az épülethez 4 szoba, nappali,
fürdõszoba  +  wc,  kicsi  konyha  és  egy  üveges,  zárt  elõtér  tartozik.  A  szobák,  a  nappali,  a  konyha  teljesen
felszereltek. Ágynemûk, TV, edények és más konyhai felszerelések megtalálhatóak.

További infó: http://www.bvszosz.hu/harkanyiudules.html

Ásotthalom/Tanya � Rúzsafa Vendégház
Régió: DélAlföld  Cím: Ásotthalom közelében az 55 sz. fõút mellett
Honlap: http://www.ruzsafavendeghaz.hu
Ár: 2.250 Ft/fõ/éj
A szállás elérhetõsége: Tel: +36/70/3427815, +36/62/291328,
email: naszradie@gmail.com .

A Rúzsafa Vendégház Csongrád megyében, Ásotthalmi homokháti  tanyán � Szegedtõl 30 kmre, Mórahalomtól
8 kmre � található. A vendégház körül parkosított udvar helyezkedik el, a ház körül árnyékot adó fák gondoskod
nak a nyári meleg hûsítésérõl. A 8 kmre lévõ mórahalmi termálfürdõben a család ,,aprajanagyja� megtalálja a
neki  való  fürdõzési  lehetõséget.  A  Rúzsafa  Vendégház  4  személy  részére  tud  szállást  biztosítani.  A  �tanya�
minden évszakban kiadó.

További infó : http://www.fbvszosz.hu/ruzsafavendeghaz.html

                             Gyula � Corso Boutique Hotel****

Régió: DélAlföld  Cím: 5700 Gyula, Megyeház u. 1.,
Honlap: http://gyulahotelcorso.hu
Ár: 9.900 Ft/fõ/éj, amely ár további kedvezményeket is tartalmaz.
A szállás elérhetõsége: Tel:  +36/66/644940

A Corso Boutique Hotel Gyula élénk belvárosának középpontjában, az üzleti és kereskedelmi centrumban fekszik,
néhány percre  csupán  a  jól  ismert  nevezetességektõl. Kényelmes,  rövid  sétával  elérhetõ  a  híres Gyulai Vár,  a
Várfürdõ,  a múzeumok,  üzletek,  éttermek,  cukrászdák,  szórakozóhelyek. A  szállodá  összesen  20  szobával  áll
vendégei  rendelkezésére.  Köztük  egy  és  kétágyas  standard  szobákat,  melybõl  két  szoba  akadálymentesített,
valamint 1 standard négyfõs családi szobát, 5 superior szobát és 1 lakosztályt kínálnak.

További infó, árlista: http://www.fbvszosz.hu/gyulacorsoboutiquehotel.html
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Belföldi üdülési lehetõségek  DélAlföld/KeletMo.

                                                                              Berekfürdõ � Touring Hotel

Régió: KeletMagyarország  Cím: 5309 Berekfürdõ, Berek tér
Honlap: www.touringhotel.co.hu
Ár: 7.200. Ft/fõ/ éjtõl reggelivel és IFAval együtt
A szállás elérhetõsége: Tel:  +36/59/319226, email: info@touringhotel.co.hu

A szálloda az egyetlen Berekfürdõn, amely a strandfürdõvel közvetlen átjárással rendelkezik egy zárt folyosón
keresztül. A  szállodában  80  személy  számára  tudunk  kényelmes  elhelyezésrõl  gondoskodni.

  Vendégeik  a
szállodai elhelyezésen túl, a nyitvatartási idõn belül korlátlanul vehetik igénybe a strandfürdõ medencéit.

További információ: http://www.fbvszosz.hu/berekfurdotouringhotelben.html

    Kiskunmajsa � JonaThermál Gyógy és Élmény fürdõ,
Motel, Kemping

Régió: DélAlöld  Cím: 26120 Kiskunmajsa, Kõkút 26.,
Honlap: http://jonathermal.hu/
Ár:szállásdíj árakból 15 %  a kedvezmény,  továbbá  a  fürdõbelépõt    szállást
igénybe nem vevõ tagjaink részére  egységesen 1.000 Ft/fõ/nap kedvezményes
áron kínálják.
A szállás/fürdõ elérhetõsége: Tel:  +36/77/481855, email:  info@jonathermal.hu

Csendes nyugodt környezetben pihenhetnek a vendégek az 5 hektáros parkosított kempingben, motelben, faház
ban.  Tiszta,  gondozott  környezetben,  csendes,  nyugalodt,  udvarias  kiszolgálással,  és  számos  szolgáltatással,
többek között frissítõ és gyógyászati kezelések, szauna, sókamra, jacuzzi, medence és csúszdaszolgáltatásokkal,
kerékpár  és  bringóhintó  kölcsönzéssel,  internet  hozzáféréssel  és  különféle  sportolási  és  kikapcsolódási
lehetõségekkel várják a pihenni vágyókat.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/kiskunmajsajonathermalgyogyeselmenyfurdomotelkemping.html

                         Berekfürdõ � Thermal Hotel Szivek***

Régió: KeletMagyarország  Cím: 5309 Berekfürdõ, Hortobágyi út 1.,
Honlap: http://www.thermalhotelszivek.hu/
Ár: 10% kedvezmény a szállás és félpanziós csomagok árából is !
A szállás elérhetõsége: Tel:+36/59/519062, email:  thermalhotelszivek@tonline.hu

A szálloda a Tisza tavi régióban 36 db kétágyas, 2 db családi, 4 db apartmannal teljes klimatizálással, közvetlenül
a strandfürdõ közelében található.  Saját gyógyfürdõvel, gyógyászattal rendelkezik, ahol reumatológus által kiírt
kezelõlappal  TB  által  támogatott  kezeléseket  lehet  igénybe  venni.  A  gyógyfürdõben  egy  32  és  egy  36°Cos
termálvízzel  feltöltött medence,  továbbá egy 25°Cos úszómedence  található, 2006ban elkészült a  saját  strand
úszómedencével, gyerekmedencével, jacuzzival. A szálloda vendégei számára a fürdõ, a finn szauna, és a strand
díjtalanul használható.

További infó, árlista: http://www.fbvszosz.hu/berekfurdothermalhotelszivek.html
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Belföldi üdülési lehetõségek  KeletMagyarország

             Hajdúszoboszló � Forrás Panzió

Régió: KeletMagyarország  Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Szabó László zug 14.,
Honlap: http://forraspanzio.hu/
Ár: 4.200. Ft/fõ/ éjtõl reggelivel
A szállás elérhetõsége: Tel:  +36/52/271870, email: forraspanzio@citromail.hu

A hajdúszoboszlói Forrás Panzió a fürdõtõl 150mre egy csendes zug végén található közel a város fõteréhez és
a  fesztivál  térhez. Nagy parkkal,  terasszal,  grillezési  lehetõséggel,  zárt  ingyenes  parkolóval. A panzió  60  fõ
befogadására alkalmas egy, két ágyas szobákban, partmanokban szállhatnak meg vendégek.

További információ, árak: http://www.fbvszosz.hu/hajduszoboszloforraspanzio.html

Hajdúszoboszló � Zöld Béka Vendégház és Apartmanok

Régió: KeletMagyarország  Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Tessedik S. 28.,
Honlap: http://www.zoldbeka.hu/
Ár: 7.000,Ft/2fõ/éjtõl
A szállás elérhetõsége: Tel:  +36/52/272063, +36/20/3228707,
email: zoldbeka@netform.hu .

A családias hangulatú vendégház a szállodasor meghosszabbításában, egy csendes nyugodt környezetben talál
ható. A strandfürdõ bejáratától 1015 percnyi sétára van, viszont autóval 3 perc. A 234 személyes butik jellegû
szobák  (indiai,  japán,  afrikai,  thai)  klimatizáltak  és  SAT  TVvel  felszereltek.  Béka  király  apartmanban  /  2
személyes, külön bejáratú stúdió jellegû új apartman (szoba, konyha, fürdõszoba) 4 személyes elhelyezést biztosít.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/hajduszoboszlozoldbekavendeghazesapartmanok.html

                             Mezõkövesd � Hajnal Hotel

Régió:KeletMagyarország  Cím:3400 Mezõkövesd,Zsóryfürdõ Hajnal u.2.,
Honlap: http://www.hajnalhotel.hu/
Ár: 6.250 Ft/fõ/éjtõl reggelivel és wellness használattal
A szállás elérhetõsége: Tel:  +36/49/505190  email:  hajnalpa2@tonline.hu .

Az év minden  idõszakában,  idilli  környezetben,  igényes  szolgáltatásaival,  a hotel 54  szobával hívja  és várja  a
pihenni,  megpihenni  vágyókat.  A  hotel  125  fõ  befogadására  alkalmas.  Az  alagsorban  korszerû  szauna,
pezsgõfürdõ,  sókamra,  konditerem,  infrakabin,  fény  aromaterápia,  kozmetika  várja  vendégeinket.  Sport  és
szabadidõs tevékenységek között megtalálható az asztali foci (csocsó), asztali tenisz, biliárd, darts, lengõ teke és
gyerek játszósarok egyaránt.

További infó, árlista: http://www.fbvszosz.hu/mezokovesdhajnalhotel.html

Keleti régió
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Belföldi üdülési lehetõségek  Kelet és Észak Mo.

             Tiszafüred � Tavilak/Tavitúra

Régió: KeletMagyarország Cím: 5350 Tiszafüred Örvényi út 68/a.,
Honlap: http://www.tavitura.hu/
Ár: 5.400 Ft/2fõ/éjtõl
A szállás elérhetõsége: Tel:  +36/20/9518823, email: info@tavitura.hu

Az apartmanok a Madár Rezervátum hoz közel fekvõ Tiszafüreden, a város központjában találhatóak, 500 mre
a szabad strandtól, a jódos termálfürdõtõl. Három és négy ágyas, erkélyes szobák állnak a vendégek szolgálatára,
valamint az étkezõ részben egy két személyes kanapé pótágyként vehetõ igénybe.  Tavi túra szolgáltatásuk és
más  egyéb  programjaikból  is  10%  kedvezményt  biztosítanak,  mint  pl:  Túlélõ  gyalogtúrák  a  Tiszatavi
szigetvilágban, Fotós les bérlés a mocsár világban, stb.

További információ: http://www.fbvszosz.hu/tiszafuredtavilaktavitura.html

                    Szilvásvárad � Akácvirág Vendégház

Régió: ÉszakMagyarország  Cím: 3348 Szilvásvárad, Akácfa út 9.,
Honlap: http://www.akacviragvendeghaz.hu/
Ár: Családi, pároknak  szóló, és hétköznapi kedvezmény (1020%)
A szállás elérhetõsége: Tel:+36/30/5264699, email: info@akacviragvendeghaz.hu .

Szilvásvárad Magyarország  egyik  legszebb  hegyvidéke,  látnivalókban  gazdag,  régmúltat  idézõ  gyûjteményei,
meghitt vendéglõi, világhírû  lipicai  lovai,    romantikus hegyvidéki környezet  jellemzi. A szállásadó célja, hogy
családias  hangulattal,  programokkal,  vidámsággal, mosollyal  és  elégedett  vendégekkel  töltsék meg  vendéghá
zunkat.  Vendégeik  kényelmét  különálló  házban  4  kényelmesigényesen  berendezett,  légkondícionált  szoba
(panorámás kilátással), 3 fürdõ, konyhaétkezõ, a kertben játszótér, autójuk számára zártfedett parkoló biztosítja.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/szilvasvaradakacviragvendeghaz.html

Kelet/ÉszakMagyarország
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Belföldi üdülési lehetõségek  ÉszakMagyarország

             Kerecsend  Morgó vendégház

Régió: ÉszakMagyarország  Cím:  3396 Kerecsend Demjéni út 62.
Honlap: 
Ár: 5.400 Ft. /2fõ/nap/Kétágyas szoba,  2 éves korig ingyenes.
A szállásról további felvilágosítást a +36/70/3392323es telefonszámon, illetve a
hoczagyorgyne@gmail.com kérhet.

Egész évben várja kedves vendégeit a �Morgó� Vendégház, ahol csendes, családias környezetben pihenhet. A
faluhoz közeli Demjén  (4 km) határában  lévõ Demjéni Termálvölgyben és a  szomszédos Egerszalók  (7 km)
gyógyfürdõjében regenerálódhat, gyógyulhat. A szálláshelyen 2 db kétágyas szoba található,(mindkettõ pótá
gyazható, összlétszám 6 fõ). Eger 13 kmre található.

További infó, árlista: http://www.fbvszosz.hu/morgovendeghazkerecsend.html

Szilvásvárad � Hócza Vendágház

Régió: ÉszakMagyarország  Cím: 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 97.,
Honlap: http://www.hoczavendeghaz.hu/
Ár:Minimum 2 éjszaka és készpénzfizetés esetén 10% kedvezmény.
A  szállásról további  felvilágosítást  a  +36/+36/36/355246  telefonszámon,  illetve  az
hoczalaszlo@gmail.com email címen kérhet.

A Hócza Vendágház a Szalajka völgyérõl és pisztrángjáról híres bükki falucskában, Szilvásváradon található. A
vendégházban  5+1  szoba  (ezen  belül  egy  apartman  is)  és  egy  galéria  szolgálja  a  vendégek  kényelmét.  Az
alagsorban téítésmentes a billiárd, darts, pingpong és a konditeremhasználat. A ház befogadóképessége maximum
20+10 fõ. A három+1 szintes vendégház igény szerint szintenként leválasztható.

További információ: http://www.fbvszosz.hu/szilvasvaradhoczavendaghaz.html

DélDunántúlÉszakMagyarország
http://www.jogpontplusz.hu/

A JOGPONT+ európai uniós támogatással
megvalósuló integrált és ingyenes jogi szolgáltatás

a munka világában.
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Belföldi üdülési lehetõségek

             Munkástanácsok üdülõi
Honlap: http://munkastanacsok.hu
Ár: 1.800. Ft/fõ/éj,tõl
A jelentkezési lapot honlapunkról kell letölteni és
az udules@fbvszosz.hu email címre elküldeni !

A MOSZ  lehetõséget  biztosít  arra,  hogy  tagjaink  kedvezményes  (szakszervezet  által  támogatott)  nyaraláson
vehessenek részt.
A Balatonföldvár, Petõfi S. u. 6. sz. alatt található üdülõ egy 2003ban teljesen újjáépült villa, õsfás zöldövezet
ben helyezkedik el,  saját medencével, parkolóval, napozási és bográcsozási  lehetõséggel az udvarban, amely
körülbelül 300 mre van a Balatontól. A 20 db kétágyas szobában zuhanyzó, wc, televízió és hûtõszekrény áll a
vendégek rendelkezésére. Néhány szobában lehetõség van pótágy elhelyezésére is.
A Balatonföldvár, Ady E. u. 2/a. sz. alatti üdülõ a Balaton partjától sétálva mintegy tíz percre van csendes, szép
környezetben. 8 db kétágyas szoba van, a földszinten pedig a közös konyha. A szobákban televízió, zuhanyzó és
hûtõszekrény található.
Békéscsabán a Justh Gy. u. 6. sz. alatt egy társasházi lakás két szobája áll a pihenni vágyók rendelkezésére. Az
1.  emeleti  lakás  légkondicionált,  maximum  5  fõ  befogadására  alkalmas.  A  konyha  teljesen  felszerelt
(edényekkel,  evõeszközökkel,  háztartási  gépekkel). Ágynemûhuzatot,  törölközõt  vinni  kell. A  lakást  télen  is
igénybe lehet venni.
Harkányban a Kossuth Lajos u. 60. sz. alatt szintén társasházi  lakásban biztosítjuk a pihenést. A földszinti
lakás a gyógyfürdõtõl 200 méterre található; két szobás, pótágyakkal maximum 6 fõ részére alkalmas. A konyha
teljesen felszerelt (edényekkel, evõeszközökkel, háztartási gépekkel). Ágynemûhuzatot, törölközõt vinni kell. A
lakást télen is igénybe lehet venni.
Harkányban új pihenési lehetõség áll rendelkezésre, a Petõfi u. 46. sz. alatt. Ez egy többszobás ház, amelyben
a földszinten 2 apartman, az emeleten 4 szoba található, ebbõl kettõ közös fürdõszobával rendelkezik. Minden
szoba kétágyas, pótágyazásra nincs lehetõség. Az emelet klimatizált. A konyha teljesen felszerelt (edényekkel,
evõeszközökkel, háztartási gépekkel). Ágynemûhuzatot,  törölközõt vinni kell,  a  szobákat mindenkinek maga
után kell takarítani. A lakást télen is igénybe lehet venni.
Tiszacsegén 2 üdülõvel várják tagjainkat, mindkettõ az üdülõövezetben található:
A Rozmaring u. 3. sz. alatti ház fából épült, felújított, 6 fõ befogadására alkalmas. A konyha teljesen felszerelt
(edényekkel, evõeszközökkel, háztartási gépekkel). Ágynemûhuzatot, törölközõt vinni kell. A kertben lehetõség
van bográcsozásra, kerti sütésre.
A Rózsa  u.  35.  sz.  alatti  házban  7  személy  részére  van  pihenési  lehetõség.  A  konyha  teljesen  felszerelt
(edényekkel, evõeszközökkel, háztartási gépekkel). Ágynemûhuzatot, törölközõt vinni kell. A kertben lehetõség
van bográcsozásra, kerti sütésre.
Mezõkövesd Napfürdõ u. 7. sz. alatt hat 2 ágyas szobával rendelkezõ, 2012ben felújított üdülõ a mezõkövesdi
Zsóry fürdõtõl 200 mre található. 2 szoba a földszinten, 4 az emeleten található, szintenként 11 fürdõszobával.
Televízió minden szobában van. A konyha a földszinten található, teljesen felszerelt. Az udvarban bográcsozás
ra,  kerti  sütésre  van  lehetõség,  a  pincehelyiség  pedig  borozásra,  kártyázásra  alkalmas.  Ágynemûhuzatot,
törölközõt, konyharuhát vinni kell. Parkolásra a ház elõtt van mód.
Az üdülõk takarításáról mindenki maga gondoskodik távozás elõtt.

További infó, jeletkezési lap letöltése, képek a szállásokról: http://www.fbvszosz.hu/moszudulok.html

MOSZüdülõk
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Külföldi üdülési lehetõségek

                            Apollon travel � Görögország
Ország: Görögország  Utazási iroda címe: 1065 Budapest, BajcsyZsilinszky út 45.
Honlap: http://www.apollontravel.hu/
Érdeklõdni a +36/1/ 2695855es telefonszámon, illetve a
 info@apollontravel.hu email címen lehet.

Az Apollon Travel utazási iroda kedvezményes utazást biztosít tagjainknak.
Kedvezményeink: Ultra First Minute és First Minute árakból, amik tartalmazzák az útiköltséget és a szállást
7 éjszakára 8%! Második hét  foglalása esetén a szállásdíjból 8% + 10%! Egyéni utazás esetén 10% + 8%!
Mindkét esetben a prospektusban feltüntetett szállásokon gyermek kedvezmények: 16 év alatt a szállás ingyenes!
FONTOS! Az kedvezmények igénybevételéhez a tagviszony igazolása szükséges! Igazolások (melyet az irodának emailben
küldjük meg két napon belül) igényelhetõek az FBVSZOSZ irodájától, az admin�kukac�fbvszosz.hu email címen !

További információ, prospektus: http://www.fbvszosz.hu/apollontravel.html

     Aktív Relax Panzió � Ivó Völgye  Románia

Ország: Románia
Honlap: http://www.aktivrelax.com/
Ár: 4 fõ esetén 36 EUR/apartman/éjtõl
A  szállásról további  felvilágosítást  a  +40/740439445  telefonszámon,  illetve  az
aktivrelax@gmail.com email címen kérhet.

Az Ivó völgye Erdély  területén, Hargita megyében, a Madarasi Hargita hegy  lábánál  fekszik.  Ivó � a  település �  tanyasi
típusú, 850 m tengerszint feletti magasságban, Székelyudvarhelytõl 22 kmre. A település az idõk során átalakult nyaralóhel
lyé,  az  állandó  lakosok  (300400  személy)  elszórtan  élnek  több  négyzetkilométeres  területen.  Ivóban  mûködik  egy
vadaspark, ahol a környéken honos vadállatokat nézhet meg. A létesítmény hárommargarétás (háromcsillagosnak megfelelõ)
minõsítéssel rendelkezik, csendes, nyugodt, kellemes környezetet biztosítva a pihenéshez, kikapcsolódáshoz.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/aktivrelaxpanzioivovolgye.html

               Ivan Apartments � Srima  Horvátország
Ország: Horvátország  Település: Srima
Ár:  40 EUR/nap/apartmantól (hét éjszakás foglalás esetén érvényesek !)
A  szállásról további  felvilágosítást  a  +36/70/7775052  telefonszámon,  illetve  az
admin@fbvszosz.hu email címen kérhet. Jelentkezni is ezen az email címen lehet.

Három apartman várja  tagjainkat Srimán (Vodice). Srima egy kisebb
turisztikai  helység  közvetlen  Vodice  közelében  a  (dalmát)  tenger
partján. A partmanok bemutatása:

·Ap1(4+1 fõs, 50 m2) Az I. emeleten, 2 hálószoba (kétszemélyes ágyakkal), nappali konyhával, fürdõszoba, te
rasz 20m2.
·Ap2(4+2 fõs, 70 m2) Az I. emeleten, 2 hálószoba (kétszemélyes ágyakkal), nappali konyhával, fürdõszoba, te
rasz 10 m2.
·Ap3(5+2 fõs, 120 m2) földszinten 2 hálószoba kétszemélyes ággyal, egy hálószoba egy ággyal, nappali ággyá
alakítható sarokgarnitúrával, konyha fürdõszoba és terasz 18 m2. Baráti családok nyaralására is alkalmas (7 fõig).
További infó: http://www.fbvszosz.hu/horvatorszagivanapartmentssrima.html

Külföldi üdülések
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Kikapcsolódási lehetõségek

             Mecsextrém Park
Cím: 7628 PécsÁrpádtetõ, Mecsextrém Park
Honlap:www.mecsextrem.hu
Árak: 2 500 Ft/fõtõl
Kedvezmény: A mindenkori árakból 15%
Kapcsolat: +36 (72) 515927

Minden korosztály számára felejthetetlen élményt nyújt, ha kipróbálja a parkban található szórakoztató játékok
kavalkádját. Legyen gyerek, fiatal vagy felnõtt, élje át a kikapcsolódás egyik legnagyszerûbb élményét, játsszon
önfeledten az extrém parkban.  A park  2014. november 10ig látogatható.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/pecsmecsextrempark.html

Aquaworld Vízibirodalom és Oriental Spa
Cím: 1044 Budapest, Íves út 16.,
Honlap: http://www.aquaworld.hu/
Kedvezmény: 15% kedvezmény (bérlet, jegy, wellness, sport és szépségszolgál
tatások)
Kapcsolat: +36 (1) 2313600

Európa  egyik  legnagyobb  fedett  vízibirodalma  felejthetetlen  szórakozást  kínál  minden  korosztálynak.  A  vízi
élményközpontot  72  méter  átmérõjû,  5  emelet  magasságú  óriáskupola  fedi.  Az  egyedülálló  szolgáltatásokat
felvonultató fürdõ 17 medencéje közül 15 minden évszakban üzemel, továbbá 11 csúszda kínál izgalmas kalandot
és felhõtlen szórakozást. A gigantikus létesítményben a gyermekekkel érkezõk kényelmét és zavartalan pihenését
külön gyermekvilág szolgálja.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/budapestaquaworldvizibirodalomesorintalspawellnessesfitneszkozpont.html

              Tiszakürti kalandpark �Szarvas,
             Erzsébet liget KalandLiget Kalandpark

Cím: 5471 Tiszakürt Bolza gróf út 5., ill. 5540 Szarvas, Erzsébet liget
Honlap: http://www.complextraining.hu/kalandpark.html
Kedvezmény: a mindenkori kedvezményes csoportos belépõ árat kell fizetni
Kapcsolat: Gerebics Balázs +36 30/9155027

Tiszakürti Kalandpark az Arborétum területén
Kecskeméttõl  40kmre  a  tiszakürti  arborétumban  festõi  környezetében  kialakított  kalandpark  felejthetetlen
élményt  nyújt  mind  a  céges  rendezvények,  mind  az  egyéni  vendégek  számára.  A  magaslati  kötélpálya,  a
drótköteles  lecsúszás,  az  íjászat,  az  óriáshinta  közül  mindenki  vérmérsékletének,  ügyességének  leginkább
megfelelõ játékokat kipróbálva teheti próbára bátorságát, ügyességét.

Szarvas � KalandLiget
Szarvason a csend és nyugalom szigetén, a Liget Wellness és Konferencia Hotel **** õsfás kertjében, közvetlenül
a HoltKörös partján található a KalandLiget. A KalandLiget szórakoztatóelemei közül mindenki próbára teheti
bátorságát, ügyességét mindezt biztonságosan,  folyamatos felügyelet mellett.
További infó: http://www.fbvszosz.hu/tiszakurtikalandparkszarvaserzsebetligetkalandligetkalandpark.html
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Kikapcsolódási lehetõségek

            Nyíregyháza Sóstó gyógyfürdõ
Cím: 4431 Nyíregyháza Szódaház utca 18.,
Honlap: http://www.sostort.hu/
Kedvezmény:  a mindenkori belépõjegy árakból 15% kedvezmény
Kapcsolat:  +36/42/500106

A Sóstó Gyógyfürdõk Szolgáltatók és Fejlesztõk Zrt. kezelésében lévõ Aquarius Élményfürdõ, Parkfürdõ, Júlia
fürdõ, Tófürdõ és a Sóstó fürdûházpanzió mindegyikére vonatkozik a kedvezmény. A fürdõkben melegvizes
gyógymedencék,  úszómedencék,  gyerekmedencék  stb.  állnak  a  vendégek  rendelekezésére. Részeltes  leírás  a
honlapon olvasható !

További infó: http://www.fbvszosz.hu/nyiregyhazasostogyogyfurdo.html

BringóVár � Bringóhintó Margitsziget

Cím: 1138 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 1.,
Honlap: http://www.bringohinto.hu/
Ár: 10 %  kedvezmény
Kapcsolat: +36/1/3292073

A bringóvárban az egész család számára kölcsönözhetõek sporteszközök, játékok, és bringóhintók (többek között
elektromos  roller,  gokart,  kerékpár,  tandem  kerékpár,  bukkantyú    különbözõ méretekben).  Nyitvatartás  az  év
minden napján  télen is  8 órától sötétedésig. (December 24én zárva).

További infó: http://www.fbvszosz.hu/bringovarbringohintomargitsziget.html

                             Nyíregyházi Állatpark � Sóstó ZOO

Cím: 4431 Sóstófürdõ, Sóstói út,
Honlap: http://www.sostozoo.hu/
Kedvezmény: A mindenkori felnõtt, diák és gyerek belépõ jegyek árából 10%
kedvezménytbiztosít.
Kapcsolat: + 36/42/479702

A Nyíregyházi Állatpark a várostól 5 kmre a sóstói üdülõövezetben található, ahol strandfürdõ, falumúzeum és
egy parkerdõ nyújt kikapcsolódást az idelátogatóknak. A sokszínû állatvilág több mint 500 faja, és több mint 5000
egyede él itt, melyek között olyan különlegességekkel találkozhatnak látogatóink, mint a fehér tigris, az afrikai
elefánt, a komodói sárkány, az indiai orrszarvú, a jegesmedve, a homoki tigriscápa, és a nyugati síkvidéki gorilla.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/nyiregyhaziallatparksostozoo.html
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Kikapcsolódási lehetõségek

             Csokoládé Múzeum
Cím: 1162 Budapest, Bekecs u. 22.
Honlap: http://www.csokolademuzeum.hu/bemutatkozunk/
Kedvezmény: 5% kedvezmény a múzeumi belépõjegy, és a Csokoládé Múzeum
területén és a belvárosban is mûködõ Mozart Souvenir édességboltok
 fogyasztói áraiból
Kapcsolat: +36/1/4015000

A kakaófát ábrázoló kapu kitárul, a vendégek belépnek az épületbe, és máris érzik a csokoládé fenséges illatát,
és  a  csokoládé  szökõkútból  mindjárt  meg  is  kóstolják  az  Istenek  eledelét.  A  Csokoládék  tere  után  saját
csokoládét készítnek a résztvevõk, aztán forró csokoládéval a kezükben ülnek be a filmmúzeumba, hogy egy
korabeli  film  segítségével,  visszatekintsünk  a  csokoládé  érdekes  történetére.  A  múzeum  megtekintésére
elõzetesen be kell jelentkezni.
További infó: http://www.fbvszosz.hu/csokolademuzeum.html

    Boszorkány múzeum
Cím: Budapest, VII. Vörösmarty u. 13.,
Honlap: http://www.boszorkanymuzeum.hu/
Kedvezmény: mindenkori  normál  belépõ  árából,  a  varázsbazár  teljes
árukészletébõl 13% kedvezmény
Kapcsolat: Tel: +36/20/618 5432,  boszorkanymuzeum@tonline.hu

A múzeum egy misztikus világ kapuja. Egy õsi szellemiség vendége lehetsz, ha ellátogatsz a Boszorkánymúzeum
ba. Ennek az élõ, lüktetõ világnak egy titokzatos, és gyakran félremagyarázott oldalát ismerheted meg.

A  cél,  hogy  akár  nyitott  érdeklõdõként,  akár  távolságtartó  szkeptikusként mész  el  a múzeumba,  gazdagabban
távozz a látogatás után. A látnivalókat tudományos alapossággal tárják eléd.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/boszorkanymuzeum.html

J o g s e g é ly

Tájékoztatunk  benneteket,  hogy  bõvülõ  jogsegélyszolgálatunk  keretében  az  alábbi  szolgáltatások  igénybevételére  van
lehetõség:

Az FBVSZOSZ tagsága részére szolgálati jogviszonnyal összefüggõ ügyekben (fegyelmi, büntetõ ügyek, munkajog)
teljes körû ingyenes jogi szolgáltatást biztosítunk (jogi tanácsadás, büntetõjogi védelem, peres képviselet).

A jogsegély iránti igényeket a jogasz@fbvszosz.hu email címen kérjük jelezni.   tel.: + 36 70 339 2798

A jogsegély igénybevételének feltétele: érvényes FBVSZOSZ tagsági jogviszony, tagdíj megfizetésének igazolása.

����������� o �����������

Az Állampuszta � Kecskemét � Szeged � Nagyfa �Gyula régióban dr. Faragó Csaba látja el a jogsegélyszolgálatot.

Jogi problémákkal az alábbi elérhetõségeken kereshetitek: email: dr.farago.csaba@fbvszosz.hu

tel.: +36 30 2181 602  +36 70 442 0690

További információ: http://www.fbvszosz.hu/jogsegely.html
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Kikapcsolódási lehetõségek

    K&TMUSIC PÉCS

Honlap: http://www.ktmusic.com/
Kedvezmény: tagjainknak egyedi kedvezmény!
Kapcsolat:  +36/202259283

Több mint  25  év  szórakoztató  zenei  tapasztalattal,  zeneiskolai  végzettséggel,  széles  repertoárral  rendelkeznek,
amiben minden zenei stilus megtalálható az alkalomhoz illõ rendezvényhez. Legyen az lakodalom, bál, céges parti,
szülinapi buli, családi összejövetel, szalagavató, bankett, vacsora est.

Az  évek  során  sok helyen megfordultak már  az országban,  különféle  rendezvény helyszineken vették  igénybe
szolgáltatásaikat egyéni és zenekari formációban a közönség szórakoztatására.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/ktmusicpecs.html

             Tündér Tanya � Flabélos szalon Szeged

Cím: 6723 Rózsa u. 5.,
Honlap: http://www.tundertanyaszeged.blogspot.hu/
Ár: 5.400 Ft/2fõ/éjtõl
Kapcsolat: Tel:  +36/30/3917271 email:tundertanyaszeged@gmail.com

A Tündértanya egy barátságos  szalon Szegeden, Azoknak, akik  szeretnek egy helyen  több mindent  letudni.
Azoknak, akik szeretnek egy helyre betérni, majd szárnyakkal távozni. Azoknak, akik megszeretnék rezegtetni
testüket,  miközben  barnulásra  és  mûköröm  építésre  is  van  lehetõségük.  Szalonukban  az  egyre  népszerûbb
FLABéLOS testvibrációs alakformálás mellett mûköröm építésre (+manikûr, pedikûr), valamint Chili hasgép
használatára  is van  lehetõség. Vendégeiket kialakított gyermeksarokkal  is várják    így anyukák és apukák  is
nyugodtan magukkal hozhatják csimotáikat, miközben épülnek, szépülnek.

További információ: http://www.fbvszosz.hu/tundertanyaflabelosszalon.html

             Budapest � Kiss Jenõ kultúrterme
Cím: Budapest, X. Korponai u. 1./a.
Honlap: http://www.kissjeno.com/
Kedvezmény: tagjaink  és  azok családtagjai  részére  20%  kedvezményt
  biztosítanak  a  teljes  árú  bérletekbõl, szolgáltatásokból.

Kapcsolat: +36/20/4400050  gym@kissjeno.com

A KissLife Gym a következõ szolgáltatásokat nyújtja: több,mint 60 erõsítõ gépbõl álló géppark, kardioterem,
szauna & szolárium,versenyzõi felkészítés, Body Building edzés irányítás, szaktanácsadás edzés és táplálkozás
terén, személyi edzés.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/budapestkissjenokulturterme.html
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Szolgáltatások

             Rapidus Optika
Cím: 1052 Budapest, Váci utca 1921. Millenium Center 1. emelet
Honlap: http://www.rapidus.hu/
Kedvezmény: 1030% kedvezmény a szemüveg keretbõl
 és a lencse árából.
Kapcsolat: Tel/Fax: +36 (1) 3183613

Szolgáltatások:  Preventív  szemészeti  szûrés,  szemüveg  készítés  és  javítás,  kontaktlencse  szakvizsgálat  és
rendelés, védõ és napszemüvegek forgalmazása.

A Rapidus Optikában minden FBVSZOSZ tagjai az optikai lencsék és keretek, és a napszemüvegek árából 30%,
a kontaktlencsék árából 10% kedvezményt kapnak.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/rapidusoptika.html

További információ: http://www.fbvszosz.hu/vodafone.html

    Interchange � Valutaváltás
Cím: Országos hálózat
Honlap: http://www.interchange.eu/hu/
Kedvezmény:  A  szakszervezet  tagjai  és  családtagjai  részére  a  valutaváltási
szolgáltatás  igénybevétele  során  (ide  nem  értve  az  utazási  csekk  beváltását  és
bankkártyás  tranzakciókat)  kedvezményes,  az  MKB  Banki  pénztári  deviza
középárfolyamához képest 1%os árfolyamrést alkalmaz. (310 Ft kedvezmény!)

Kapcsolat: +36/30/5299875, szeged@katedra.hu

Ha külföldre mentek a valutaváltásnál ez a kedvezmény elengedhetetlen számotokra!

Szakszervezeti szövetségünk megállapodást kötött az Interchange Kft.vel, aki valutaváltás során ad tagjainknak
kedvezményt.  Az cég több, mint húsz éve foglalkozik valutaváltással, valamint nyújt pénzátutalási szolgáltatást
utazóknak  és  bevándorlóknak  mindenütt  a  világon. Pénzváltói Budapesten  pályaudvarokon,  a  repülõtéren,  a
Fõvám téren és a belvárosban, míg vidéken 6 városban, általában az Auchan Áruházban található meg.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/interchangevalutavaltas.html

http://www.fbvszosz.hu/rapidus-optika.html
http://www.fbvszosz.hu/vodafone.html
http://www.fbvszosz.hu/vodafone.html
http://www.fbvszosz.hu/interchange-valutavaltas.html


Szolgáltatások

             Budapest Bank kedvezményes számlacsomagok

kal kötött megállapodás értelmében lehetõségünk van a Budapest Bank Dolgozói Juttatások
programban elérhetõ   és   lakossági  folyószámlacsomagok valamelyikének
megnyitására attól függõen, hogy milyenek a pénzügyi szokásaink.
Ennél  a  kedvezménynél  kiemelendõ  az  ingyenes  készpénzfelvét  bármely  belföldi  ATMbõl.  A  biztosított
kedvezmények a számla nyitásától számított 3 évig garantáltan megmaradnak.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/budapestbankkedvezmenyek.html

Csillagplafon Szobadekoráció

Honlap: http://www.csillagplafon.hu/
Ár: 1020%  kedvezmény tagjainknak a rendelés árából
Kapcsolat: +36/70 2424900, +36/70 3132744

A Csillagplafon egy  lakásdekorációs eljárás, amely egy csillagos égbolt 3 dimenziós  látványát adja vissza zárt
térben. Nappal  láthatatlan,  azonban  ahogy  besötétedik,  elkezdenek  világítani  a  csillagképek,  a  csillagködök,  a
közelebbi és távolabbi galaxisok, holdak. Ha még nem sikerült kitalálnod mi legyen egy különleges ünnepi ajándék
(születésnap, ballagás, házassági évforduló, stb.), akkor válaszd ezt a lehetõséget.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/csillagplafonszobadekoracio.html

                             Libri könyvesbolt

Honlap: http://www.libri.hu/
Kedvezmény: A vásárlás értékétõl függõen 571015%.

a Libri könyvesbolt hálózattal kötött megállapodás értelmében, tagjaink un. �vállalati kártya�t igényelhetnek.

Ez  alapján  a Libri  a  vásárlások  függvényében  tud  a  tagoknak  kedvezményt  biztosítani. A megigényelt  kártya
automatikusan 5% kedvezményt biztosít,  amihez  internetes vásárlás  esetén hozzájön  további 5% kedvezmény,
tehát összesen a webáruházban történõ vásárlás esetén 10% a kedvezmény mértéke.

A kártya igénylés menetérõl a titkárok adnak felvilágosítást!

További kedvezmények és információ: http://www.fbvszosz.hu/librikonyvesbolt.html
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Szolgáltatások

             VHS kazetta digitalizálás, fényképekbõl kisfilm készítés

Honlap: http://www.fotodvd.hu/dvd
Kedvezmény: Digitalizálás 10%
Kapcsolat: +36/30/2991733, info@fotodvd.hu

Régi  papírképeidbõl,  vagy  digitális  fotóidból  hangulatos  DVDt  készít  a  fotóDVD.hu.  Tökéletes  ajándék
névnapra,  születésnapra,    évfordulóra.  Korszerû  technikával  vállalják  VHS,  VHSC,  miniDv  kazetták,  és
fényképek digitalizálását is.

Szakszervezeti tagoknak 10 % kedvezmény a digitalizálásból, fotóDVD rendelése esetén pedig a DVD lemez
gravírozásának és a DVD borítónak a díját elengedik!

További infó: http://www.fbvszosz.hu/fotodvdkeszitesvhskazettakdigitalizalasa.html

    Katedra Nyelviskola � Szeged
Cím:  6720 Szeged, Victor Hugo u. 6,
Honlap: http://szeged.katedra.hu
Kedvezmény: a szakszervezeti tagok és azok családtagjai részére 30 %os ked
vezmény a lakossági csoportos (felnõtt és gyerek) nyelvtanfolyamok mindenkori
listaárából.
Kapcsolat: +36/30/5299875, szeged@katedra.hu

Az 1992 óta mûködõ Katedra Szeged Nyelviskola  (ILS Nyelviskola Szeged Kft.) Szeged  egyik  legsikeresebb
nyelviskolája, nyelvoktatással, nyelvvizsgáztatással, fordítással és tolmácsolással foglalkozunk.

Oktatott nyelvek: Angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz, svéd, magyar mint idegen nyelv és igény esetén
egyéb nyelvek oktatását vállalják.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/katedranyelviskolaszeged.html

             Harmat Textiltisztító Kft. � Budapest

Cím: Budapest, XII. Kiss János altábornagy u. 48/a., III. Madzsar József u. 7.
Honlap: http://www.patyolat.hu
Kedvezmény: a mosásvegytisztítás szolgáltatások árából 10 % kedvezményt
biztosítanak. Amennyiben háztólházig szolgáltatást rendelnek Budapest
területen, akkor a kiszállítás díjmentes.
Kapcsolat: +36/20/9518823,  info@patyolat.hu

Spóroljon idõt magának a Budapesten mûködõ Harmat Textiltisztító Kft. szolgáltatásait igénybe véve. A ruhát
tisztán vasalva csak a szekrénybe kell eltennie. A szolgáltatások között nem csak a ruha tisztítása (vegytisztítás)
található meg, hanem az ,,Egészségügyi fertõtlenítõ mosás�, a ,,szõnyegtisztítás�, a ,,festés� és a ,,tolltisztítás�
is.

További információ: http://www.fbvszosz.hu/harmattextiltisztitokftbudapest.html
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Szolgáltatások

             Nyílászárók � RÁCZ és KISS BT.

Cím:  Szeged, Kálvária sgt. 50.
Honlap: http://www.raczeskiss.hu
Kedvezmény: a mindenkori árakból 45% kedvezményt biztosít az általa forgalmazott
mûanyag nyílászárók lista árából
Kapcsolat: Tel/Fax: 62/444435, nyilaszarocentrum@invitel.hu

Cégük  fõ  profilja  a  Hevestherm,  mûanyag  nyílászáró  rendszerek  komplett kivitelezéssel.  A  kínálatunkban
ezen  kívül  beltéri,  tetõtéri  nyílászárók  illetve  garázskapu rendszerek szerepelnek.

  Céljuk,  hogy  mind  a  lakossági,  mind  pedig  az  építõipari  vállalkozásoknak  magas  színvonalú  kifogástalan
mûszaki tartalmú rendszereikkel, szakképzett szerelõgárdájukal megfelelõ színvonalú szolgáltatást nyújtsanak.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/nyilaszarokraczeskissbt.html

    HamarHomes � Lakásfelújítás Budapest
Cím:  1134 Budapest Róbert Károly körút 38. I.em/18.
Honlap: http://www.otthonfelujitas.hu
Kedvezmény:  bárminemû  felújítással  kapcsolatos  építõipari  tevékenység
munkadíjából a tagság részére 15%

Kapcsolat: +36/70/6006461, info@otthonfelujitas.hu

Miért válaszd õket?

Nagyszerû  szakembereinknek  köszönhetõen  elsõ  kézbõl  jön  a  megoldás,  bármilyen  megoldhatatlannak  tûnõ
kérdésre!  Gyors,  szakszerû  szolgáltatást  nyújtanak!  A  kialkudott  összeg  az  átadásnál  sem  változik!  Ügy
félközpontú  kiszolgálásban  lesz  részed!  Azt  kapod,  amit  ígérnek!  Az  internetnek  hála,  naprakészen  nyomon
követheted  a munkálatokat!  Beszállító  cégeikkel  való  jó  kapcsolatnak  köszönhetõen,  kedvezõ  áron, minõségi
anyagokat tudnak beépíteni! 5 év GARANCIÁT vállalnak a munkára! Ingyenes felmérés, tanácsadás és tervezés.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/hamarhomeslakasfelujitasbudapest.html

             Barát Papír Kft.  Szeged

Cím: 6720 Szeged, Dózsa György u. 5. 6720 Szeged, Bartók tér 9.
Honlap: https://www.barat.hu/
Kedvezmény:a teljes árukészlet mindenkori árából 10 % kedvezményt biztosítanak.
Kapcsolat: +36/20/9518823,  info@patyolat.hu

Stefánia papírírószer  és a Tisza papírírószer áruház szeretettel várja vásárlóit.

Irodai  papíráruk,  fénymásoló  papírok,  leporellók,  irodaszerek,  hazai  és  import  írószerek,  irodai  kiegészítõk,
ügyviteli  nyomtatványok,  iskolaszerek,  vizuál  technikai  eszközök,  számítástechnikai  kellékanyagok,  iroda
bútorok, háztartási és higéniai papírok, takarítószerek, tisztítószerek, kreatív termékek, térképek, földgömbök,
cafeteriás termékek, ásványvizek széles választékával várják tagjainkat.

További információ: http://www.fbvszosz.hu/baratpapirkft.html
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Szolgáltatások

             Feeling Center Wellness és Fitness központ� Szeged
Cím:  Szeged, Pulcz u 33.
Honlap: http://www.feelingcenter.hu/
Kedvezmény: tagjaink  és  azok családtagjai  részére  20%  kedvezményt
  biztosítanak  a  teljes  árú  bérletekbõl, szolgáltatásokból.

Kapcsolat: +36 (62) 314109,  info@feelingcenter.hu

Egy hely, mely  teljes  feltöltõdést kínál. Szolgáltatások széles  tárházával várják a nõket és  férfiakat, gyerekeket, baráti
társaságokat és mindenkit aki szeretné jól érezni magát a Feeling Centerben, Szegeden.
Szépség és egészség központjukban igénybevehetõ szolgáltatások lényege, hogy az ember testi, lelki egészségét egyaránt
szem elõtt tartsák. Képzett fodrászaink, kozmetikusaink, masszõreink, segítik az ön megszépülését, ellazulását, relaxálását.
Náluk megtalálja azt a kikapcsolódást, ami a mindennapi stressz levezetéséhez nélkülözhetetlen.

További infó: http://www.fbvszosz.hu/feelingcenterszeged.html

Tmobile távközlési szolgáltatás

A  TMobile    tagjaink számára kedvezményes mobiltelefon készülék vásárlási, és kedvezõ havi (és másodperc
alapú elszámolásású) percdíjú mobiltelefonálási  lehetõséget biztosít. A havi díj 100%ban lebeszélhetõ alapdíjat,
0  Ftos  hálózaton  belüli  (Független  Büntetésvégrehajtási  Szakszervezetek  Országos  Szövetsége  elõfizetések
hívása) díjat, kedvezményes percdíjat és smsküldési lehetõséget tartalmaz.

Továbbá ingyenesen elérhetõek a következõ szolgáltatások:  Hangposta, Hívástartás, átirányítás, várakoztatás,
Hívószámkijelzés, SMS küldés, MMS küldés, Wap, Videotelefon, Elektronikus Hívásforgalmi Tájékoztató (EFT),
Faxpostás,  Konferenciabeszélgetés,  Hívásletiltás,  csak  Data  és  Faxüzenet  küldésére  használható  /hívószám
nélküli/ Data és Fax szolgáltatás.

  További információ: http://www.fbvszosz.hu/tmobilekedvezmenyestavkozlesiszolgaltatas.html
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