
 

2023. évi szlovák csereüdülés 
 Igényjogosultak részére 

Helyszín:  

Hotel Granit Tatranské Zruby  

Cím: Tatranské Zruby 1, 062 01 Vysoké Tatry, Szlovákia 

Turnus: 8 nap/7 éj  

Ellátás típusa: teljes ellátás 

Elhelyezés: szoba vagy apartman (fürdőszobás, TV-vel és hűtővel felszerelt)  

A csomagban foglalt térítésmentes szolgáltatások: 

- Ingyenes parkolási lehetőség; 

- Érkezéskor a hotel recepcióján igényelhetők: 

- Feltölthető kártya 60 euró egyenleggel személyenként, amely beváltható a szállodával 

szerződésben álló butikban: 

- síbérlet vásárlásra,  

- sífelszerelés kölcsönzésre,  

- bármely termék megvásárlására 

- Wellness szolgáltatás: 3 alkalom/fő/turnus (masszázs, bioptron lámpa használat, spa 

medence használata, lábmasszázs)  

- 2 italkupon/fő/turnus kávéra vagy teára a Lobby Bárban. 

További szolgáltatások térítés ellenében vehetők igénybe! 

Igény szerint hideg csomagot biztosítanak, melyet 24 órával korábban, a szálloda éttermében kell 

jelezni. 

Térítési díj: szoba: 4431 Ft / fő / éj 

              apartman: 5660 Ft / fő /éj 

Az árak az IFA-t nem tartalmazzák, az a helyszínen, a helyi szabályozás szerint fizetendő: ≈ 1,5 Euro 

/ fő/ éj (18 év felett). 

Az utazás egyénileg történik. 
 

 

 Turnusok Elhelyezés Jelentkezési határidő 

I. 2023.02.06. – 2023.02.13. - 2 ágyas apartman (2 fő) 

- 4 ágyas szoba (4 fő) 

2023.01.17. 

II. 2023.02.13. – 2023.02.20. - 2 ágyas apartman (2 fő) 

- 4 ágyas szoba (4 fő) 

2023.01.17. 

III. 2023.02.27. – 2023.03.06. - 2 ágyas apartman (2 fő) 

- 3 ágyas szoba (3 fő) 

2023.01.23. 

IV. 2023.03.06. – 2023.03.13. - 3 ágyas szoba (3 fő) 2023.01.23. 

 

A közzétett időszakok nem módosíthatók, csak a meghirdetett turnusok vehetők igénybe! 

A jelentkezők az előírás szerint kitöltött és a HM-MH szervezet rekreációs felelőse által aláírt, lepecsételt „Adatlapot” 

közvetlenül az MH BHD KRI Rekreációs Alosztályára küldjék meg. 

A beérkezett igényeket (Adatlapokat) az MH BHD KRI Rekreációs Alosztálya feldolgozza, majd az MH központi 

személyügyi szerve (MHP SZCSF) részére jóváhagyásra megküldi.  

A jóváhagyott igények alapján a visszaigazolások/voucherek a szlovák fél visszajelzését követően kerülnek 

megküldésre.  

Balesetbiztosítás kötése ajánlott! 

Fizetés módja: A részvételi díjat kérjük az MH BHD számlaszámára átutalni:10023002-00289531-00000000. A 

megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: Szlovák csereüdülés, igénylő (k) neve, valamint a turnus száma.  

A pihenési lehetőség kizárólag a beutalón szereplő személyek részére vehető igénybe a beutalóban szereplő 

térítési díj átutalásáról szóló bizonylat megküldésével! A teljes térítési díj átutalásáról szóló igazolást az első és a 

második turnust igénybe vevő igényjogosultak 2023.01.23-ig, a harmadik és a negyedik turnust választók 2023.02.17-

ig a szentpeteri.andrea@mil.hu e-mail címre legyenek szívesek megküldeni. 

Jelentkezésüket a csatolt adatlapot kitöltve a szentpeteri.andrea@mil.hu címre várjuk.  

További információ: MH BHD KRI Rekreációs Alosztály www.bphkk.hu Szentpéteri Andrea Tel.: (06 1) 883-66-

81, HM:27-435; Oláhné Daróczi Éva Tel.:(06-1)237-55-41, HM:36-205 

A csereüdülésen kizárólag azon személyek vehetnek részt, akik megfelelnek mind a két ország járványügyi 

előírásainak, szabályainak.  
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