A Nyíregyházi Egyetem üdülési ajánlata
Tiszalök
2018
A tiszalöki üdülő az Észak-alföldi régió egyik üdülőövezetében van.
2018. július 1 – szeptember 30. között várja a pihenni vágyókat.
4 szoba (3 négyágyas, 1 háromágyas), összesen 15 férőhely áll rendelkezésre.
Minden szoba hűtővel ellátva, az étkezőben TV és külön halhűtő van.
Két jól felszerelt konyháiban (étkezéshez, főzéshez minden eszköz adott) a napi étkezés biztosítható. Az
üdülőtelepen szabadtéri főzési lehetőség is van. Zárt udvara miatt a gyermekek játék lehetősége biztosított.
Kisállatot az üdülőbe vinni tilos!
Az üdülőtelep jól el van látva élelmiszerüzletekkel, étteremmel, büfével. A város nem esik messze az üdülőtől.
Napi többszöri buszjárat biztosítja a közlekedést. Az üdülőtelepen az üdülést a szabad strand biztosítja.
Igazi zöldövezetben a Tisza partján kellemes, csendes pihenésre van lehetőség
Szállásdíj: 1.500.-Ft/fő/éj,
Teljes ház igénybevétele (főtől függetlenül): 10.000.-Ft
Fizetés átutalással történik az alábbi számlaszámra: OTP 11744003-20002420
Idegenforgalmi adó: a kulcsok átvételekor fizetendő: 150.-Ft/fő/éj (18 éves kortól).
Az üdülő igénybevételének, illetve használatának lehetősége és rendje:
-

Érdeklődés, időpont-egyeztetés és jelentkezés rendje: Pokoraczki Ildikó az FDSZ gazdasági felelős,
mobil szám: 06-30-541-2399.

-

A ház használatának és elhagyásának rendje: Az FDSZ gazdasági felelőse átadja, illetve veszi át a
házat a használat után rendben, tisztán.
Ágymenüt (lepedő, takaró és párnahuzat) a szállóvendég hozhatja, vagy a gazdasági felelőstől
igényelheti. Ez 300.-Ft/garnitúra a mosatási díjjal, ami nincs benne a szállásdíjban és a gazdasági
felelősnek kell külön fizetni. A mosogató szerről, a szalvétáról, a vécépapírról, a gyufáról és a szemetes
zsákról a vendégeknek maguknak kell gondoskodni. Dohányzás csak az udvaron lévő sütőhelynél
megengedett! A Tűzoltóság indokolatlan kivonulásának költségeit tovább terheljük a használóra, amely
esetenként elérheti a több tízezer forintot is. A sütőhelyen elhasznált fát pótolni kell, a fakészlet nem
garantált, legbiztosabb megoldás saját gyűjtés, vagy az otthonról történő hozatal. A súlyos károkat a
károkozóknak meg kell téríteni és írásban nyilatkozni az erre rendszeresített nyomtatványon.
(Természetes „elhasználódás” – egy-egy pohár/csésze/tányértörés nem minősül károkozásnak, de illik
tájékoztatni a gazdasági felelőst.)

Külön turnusok nincsenek, lehetőség van akár napokra, akár hetekre is jelentkezni, az üdülni vágyók igénye
szerint.
Jelentkezni az FDSZ gazdasági felelősénél lehet:

Nyíregyháza, 2018. április 30.
Jó üdülést kívánok.
Tisztelettel: Dr. Dráviczki Sándor
FDSZ titkár

