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Ü D Ü L É S I  T Á J É K O Z T A T Ó  

 

SZANAZUG 
 
A MÖSZ meghirdeti a szanazugi üdülő 2023. évi turnusbeosztását. Az igénylés a mellékelt Üdülési 

Jelentkezés kitöltésével történik, melyet a MÖSZ budapesti címére kérünk megküldeni. 

 

Az üdülő címe: 5624 Doboz - Szanazug, Tölgyes u. 1. 

Megközelíthető: Gépkocsival, illetve autóbusszal Békéscsabáról Dobozon keresztül.  

GPS koordináta: É: 46.70751° K: 21,26217° 

Gondnok: Debreceni Gáborné Erzsébet +3620-567-0696 

 

Férőhely: Az üdülőben 5 db 3+2 ágyas komfortos, kétszintes faház, fürdőszobával, felszerelt 

konyhával. Közös társalgó külön épületben. Nyitott játszószín (asztalitenisz, biliárdasztal), a 

szabadban sütési-főzési lehetőség. Az udvaron hideg-meleg vizes zuhanyozó, gyermekmedence. 

Vízpart kb. 150 méterre. 

 

Érkezés a turnus első napján szombat 17 órától, távozás az utolsó nap (szombat) 10 óráig. 

Az üdülő területére állatot bevinni és az üdülő területén sátrat állítani tilos! 

 

Térítési díj: 30.000.-Ft/turnus faházanként + 270.-/fő/éjszaka idegenforgalmi adó. 

Szabad férőhely esetén nem szakszervezeti tagok térítési díja: 47.000,-Ft/turnus faházanként. 

Június 10-ig 15%-os kedvezményt adunk! 

 

A térítési díjat legkésőbb az üdülést megelőzően 30 nappal kell befizetni. A faház kulcsa a helyszínen 

csak a befizetett csekk ellenében vehető kézhez a gondnoktól. 

 

Az igényelt és megkapott üdülést a MÖSZ fenti telefonszámain, illetve címén lehet lemondani. 

Lemondást az üdülés megkezdése előtt 30 napon belül telefonos egyeztetés után tudunk csak 

elfogadni. Az üdülés 15 napon belüli lemondása esetén az üdülési díjból visszatérítést nem adunk. 

 

Jelentkezési határidő: április 30. illetve ezt követően az üres helyekre folyamatos. 

Az igénylés elbírálásáról az Üdülési Jelentkezés visszaküldésével minden jelentkező értesítést kap. 

 

Üdülési turnusok: szombattól-szombatig. 

 

Szabad férőhely esetén egymás utáni két turnus igénylése is lehetséges. 

 

Látnivalók, nevezetességek: https://www.utazzitthon.hu/program-latnivalo-szallas-ajanlo/szanazug 

 

Az üdüléssel kapcsolatos tájékoztatást Krecskó Melinda ad a MÖSZ irodáján személyesen, a +3670-

337-4994-es mobilszámon, illetve a fenti telefonszámon.  

 

 

 

Budapest, 2023. március 9. 
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