
Kedves Családok! 

Találkozzunk a Balaton partján! Őszi Találkozónkat ezúttal a Romantikus Reformkor Fesztivál lázában 

égő Balatonfüreden tartjuk, 2020. szeptember 26-án. Élvezzük együtt a nyár hangulatát a kora 

őszben, és élvezzük újra a hosszú bezártság után egymás társaságát a parti sétányon, a vízen, a 

csodás épületek közt, a fesztiváli kavalkádban, és kóstoljuk meg a Balaton ízeit a megszokottnál is 

jelentősebb nagycsaládos kedvezménnyel! 

A Romantikus Reformkor Fesztiválon korabeli ruhákat magunkra öltve lehet sétálni, felvonulni. Erre 

buzdítanánk is mindenkit, hogy hozzon magával korhű ruhát (ha tudtok, állítsatok össze otthon, ha 

tehetitek, esetleg béreljetek) és akkor beállhat a vonulók sorába. 

Természetesen lesz a rövid megnyitó után idegenvezetés a városban, lehet túrázni kerékpárral vagy 

gyalogosan a környéken, és lehetőség lesz hajózni is a Balatonon. és még sok meglepetés vár ránk. 

Mivel bizakodóak vagyunk, a lelkes füredi egyesület tagjai összegyűjtöttek néhány szálláslehetőséget, 

ahol várnak bennünket. Kérjük, mielőbb jelentkezzetek be, mert telnek a szálláshelyek a nyár végére, 

ősz elejére. 

A további információkkal és a jelentkezési felülettel később jelentkezünk. 

 

Szállások az Őszi Találkozón 
2020. szeptember 25-27. – Balatonfüred 

 
Szállások foglalásnál a „jelszó”: Nagycsaládos találkozó 
 

Balatontourist Füred Kemping és Üdülőfalu  

(8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 24.) 
 

Összesen 101 db szabad szálláshelyünk van, ezekben a maximális kapacitás (pótágyakat is 
beleszámolva) 487 ágy. 
A befogadóképesség alapján ilyen az összetétel: 
3 fős (egyszobás apartman): 13 db, ára 10.300- 11.100.-Ft/éj/3 fő 
4 fős (egy ill. kétszobás apartman): 35 db, ára 12.100- 13.500.-Ft/éj/4 fő 
5 fős (3 szobás üdülőház): 10 db, ára 19.100 -20 .700.-Ft/éj/5 fő 
6 fős (3 szobás üdülőház vagy mobilház): 43 db, ára 17.600 - 24.500.-Ft/éj/6 fő 
 
Fizetni lehet bankkártyával, átutalással, készpénzzel és SZÉP kártyával is! 
 
********************************************************************************** 

Kisfaludy Társasüdülő 
(Megközelítés gépjárművel: 8230 Balatonfüred, Germering u. 9-13.) 

 
Felújított apartmanok (egyszobás) árai 2020 

Felújított apartmanok Elő és utószezon Középszezon Főszezon* 



(egyszobás) árai 5. 29 - 6. 13. 

9. 1 - 10. 25. 

6. 14 - 6. 28.  

8. 25 - 31. 
6. 29 - 8. 24.  

Négy ágyas 

apartman /éj 

10.000 Ft 14.000 Ft 19 000 Ft 

Egy éjszakás felár: 5 500 Ft /apartman 

  

"Retró" apartmanok (egyszobás) árai 2020 

„Retró” apartmanok 

(egyszobás) árai 
Elő és utószezon Középszezon Főszezon* 

5. 29 - 6. 13. 

9. 1 - 10. 25. 

6. 14 - 6. 28.  

8. 25 - 31. 
6. 29 - 8. 24. 

Négy ágyas 

apartman /éj 

9.000 Ft 12.000 Ft 16.000 Ft 

Egy éjszakás felár: 5.500 Ft /apartman 

   

Felújított  „Kisház” (másfél szobás) ára 2020 

Felújított „Kisház” 

(másfél szobás) árai 
Elő és utószezon Középszezon Főszezon* 

5. 29 - 6. 13. 

9. 1 - 10. 25. 

6. 14 - 6. 28.  

8. 25 - 31. 
6. 29 - 8. 24. 

Hat ágyas 

apartman /éj 

16.000 Ft 22.000 Ft 30.000 Ft 

Egy éjszakás felár: 5.500 Ft /apartman 

* A főszezonra vonatkozó előfoglalásoknál minimum négy éjszakás igényt tudunk csak 
elfogadni. 
A fenti árak az ÁFA-t tartalmazzák, illetve adó alól mentesek. 
Külön fizetendő a helyi idegenforgalmi adó (IFA): 530 Ft/fő/éjszaka a 18 év felettieknek. 
SZÉP kártyát és bankkártyát sajnos NEM tudunk elfogadni!  
Kizárólag csak készpénzes fizetésre van mód! 
 
*************************************************************************** 

 
Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollégium 
(8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.) 
 
Elérhetőségek: 
Telefon: +36 30/ 729-2865 
E-mail: titkarsag.balatonfured@szbi.hu 
 
*************************************************************************** 

Végh Családi Pincészet 
(8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky u. 78.) 
 
Elérhetőségek: 
Telefon: 30/900-7451 
E-mail: vegh.szallas@gmail.com 
 

mailto:titkarsag.balatonfured@szbi.hu
mailto:vegh.szallas@gmail.com


*************************************************************************** 
 

Hotel Annabell 
(8230 Balatonfüred, Deák Ferenc utca 25.) 
 
Időpont:   2020.09.25-27  1 vagy  2 éj     
Ár:    Kétágyas superior szobában: 25.500 HUF /szoba/éjszaka    
    Egyágyas superior szobában: 21.000 HUF /éjszaka  
    Pótágy   9700 HUF/ éjszaka ( 14 év felett) 
    Gyermekkedvezmény (2 felnőtt+ 1 gyermek egy szobában) 
    0 – 5.99 éves korig Gratis 
    6- 14 éves korig  5000 HUF/ éjszaka 
Az ár tartalma:   szállás büféreggelivel, büfévacsorával ( a gazdag 
büfévacsora korlátlan alkoholmentes italfogyasztást tartalmaz gratis, mely a szálloda 
éttermében fogyasztható el Coca-Cola és Rauch italautomatákból ) uszoda-, szauna és 
strandhasználattal, parkoló használattal, ÁFA 
Az ajánlatban feltüntetett szobaár félpanziós ellátást tartalmaz bőséges büféreggelivel és 
vacsorával. A kiajánlott árakat ÁFA bruttó garantáljuk, melynek mértéke a mindenkor 
hatályos ÁFA % 
Szálloda a szolgáltatás nyújtását az ezúton megküldött ajánlatban rögzített bruttó (ÁFÁ-t 
tartalmazó) árakon vállalja. A jelen ajánlatban meghatározott árak csak együttes 
megrendelés (szállás félpanziós ellátással) esetén alkalmazandóak. 
A Hotel Annabella rögzíti, hogy az általa a jelen ajánlatban feltüntetett szolgáltatások 
értékesítésére nem csomagban kerül sor, ezért a számlán ÁFA-kulcsok szerinti bontásban 
külön soron kerülnek feltüntetésre. 
Extra költség: 530 HUF / fő / éj idegenforgalmi adó (18 éves kortól)  
Extra szolgáltatások: Masszázs, fodrászat, manikűr-pedikűr, ajándékbolt, 
kerékpárkölcsönzés, vízieszköz-kölcsönzés, fürdőköpenybérlés, mosodai szolgáltatások, 
központi széf 
A szoba érkezés napján 14 órától áll a vendégek rendelkezésére, az elutazás napján pedig 10 
óráig vehetők igénybe. 
Ajánlatunk opciója:   nyilt opció  
 
Fizetni lehet bankkártyával, átutalással, készpénzzel és SZÉP kártyával is! 
 

 


