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MKKSZ Tagok figyelem!

Az Üdülési Bizottság az alábbi üdülési lehetőséget ajánlja:

A COVID-19 korona vírus jelenléte közel 2 éve már, hogy hazánkban eléggé beszűkítette életünket. 

A virulógusok jelzése alapján várható, hogy hazánkat is eléri a negyedik COVID hullám, de míg nem
döngeti a kapukat  az  „indiai,  vagy  bármilyen mutáns”,  javaslom, használják  ki  az  előrejelzések
szerinti meleg indián nyarat. 

Mind  a  fonyódi  apartmanban,  mind  a  horvátországi  Tribunjban  vannak  szeptemberre  szabad
helyek, jelentkezzenek, töltsék el kellemesen a szabad heteket, míg lehetőség van rá….. 

1) Fonyód Süllő u. 3. III/12. (MKKSZ apartman) 

Az  árak  és  egyéb  tudnivalók  a  honlapon  megtalálhatók!
http://www.mkksz.org.hu/index.php/szolgaltatasaink/udultetes

A  2021.  évi  üdülési  szezon  május  27-vel  (csütörtök),  hosszú  hétvégével  kezdődött  és  2021.
szeptember 26-ig (vasárnap) tart! A turnusok 8 napos, 7 éjszakás kikapcsolódást biztosítanak,
vasárnaptól- vasárnapig!

Az apartman 16éves kortól csak védettségi igazolvánnyal vehetőigénybe!

Az apartman 5
férőhelyes Szabad időszakok
utószezon szeptember 12-16

 szeptember 19-26

 A jelentkezések elbírálása,  a jelentkezési  lap beérkezésekor, még aznap megtörténik,  az  ÜB
tagok egymással egyeztetve telefon, Viber, Skype kapcsolata révén. A döntésről az érintetteket
e-mailben értesítjük.

Itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gondnokot az érkezés idejéről legalább egy órával előbb 
telefonon értesíteni kell! Az apartman vasárnap 12-13 óra között foglalható el, míg következő 
vasárnap 10 óráig kell elhagyni. 

2021. július 01-től IFA (Idegenforgalmi adót) kell fizetni a 18. életévet betöltött személyeknek, 
melynek napi összege 400 Ft, a Gondnoknak kell a pénzt átadni érkezéskor!

2) Tribunj -Horvátország – Dalmácia (4 fős apartman)

Az  árak  és  egyéb  tudnivalók  a  honlapon  megtalálhatók!
http://www.mkksz.org.hu/index.php/szolgaltatasaink/udultetes

A  nagy  érdeklődésre  tekintettel,  Boros  Péterné  Elnök  asszony  javaslatára,  az  üdülési  szezont
kiterjesztettük utószezonra is, hiszen a Dalmát tengerpart mediterrán éghajlata lehetővé teszi a
szeptemberi aktív pihenést, fürdést, kirándulást.

http://www.mkksz.org.hu/index.php/szolgaltatasaink/udultetes
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Apartman (4 férőhelyes)

Utószezon

13. 2021. szeptember 09 - szeptember 16.

14. 2021. szeptember 16 - szeptember 23.

15. 2021. szeptember 23 - szeptember 30.

Itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gondnokot az érkezés várható idejéről legalább két órával
előbb  telefonon  értesíteni  kell!  IFA  (Idegenforgalmi  adó)-t  kell  fizetni,  2021.  évben
személyenként 11 kuna!

Egy beutalt családtól az alábbi köszönő levelet kapta az MKKSZ:

„Családom és jómagam nevében is köszönöm a lehetőséget a szabadság eltöltésére. Tribunj egy 

csodálatos város, az Adria a várható élményeket hozta számunkra, az apartman pedig kényelmes és 
minden igényt kielégítő volt. Amennyiben lehetőség nyílik rá, szeretnénk majd visszatérni erre a helyre.

Köszönjük az élményt!”

Várjuk aktív és  nyugdíjas  tagjaink,  vagy a  közszolgálatban dolgozó nem szakszervezeti tagok
jelentkezését, akik felárral, de igénybe vehetik ők is a szabad férőhelyeket, a honlapon található
fonyódi – tribunji jelentkezési lap kitöltésével!

 Üdülési Bizottság
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