
Első éjszaka 2. éjszakától Első éjszaka 2. éjszakától

Szállás ellátás nélkül 4.100,-Ft/fő/éj 2.600,-Ft/fő/éj 3.800,-Ft/fő/éj 2.300,-Ft/fő/éj

Szállás ellátás nélkül 4.900,-Ft/fő/éj 3.400,-Ft/fő/éj 4.500,-Ft/fő/éj 3.000,-Ft/fő/éj

Szállás ellátás nélkül 4.900,-Ft/fő/éj 3.400,-Ft/fő/éj 4.500,-Ft/fő/éj 3.000,-Ft/fő/éj

Szállás ellátás nélkül 5.700,-Ft/fő/éj 4.200,-Ft/fő/éj 5.400,-Ft/fő/éj 3.900,-Ft/fő/éj

Szállás ellátás nélkül 6.200,-Ft/fő/éj 4.700,-Ft/fő/éj 5.500,-Ft/fő/éj 4.000,-Ft/fő/éj

Szállás ellátás nélkül 7.500,-Ft/fő/éj 6.000,-Ft/fő/éj 6.800,-Ft/fő/éj 5.300,-Ft/fő/éj

Szállás ellátás nélkül (1 fő) 8.700,-Ft/éj 7.200,-Ft/éj 7.700,-Ft/éj 6.200,-Ft/éj

Szállás ellátás nélkül (2 fő) 17.400,-Ft/éj 14.400,-Ft/éj 15.400,-Ft/éj 12.400,-Ft/éj

Szállás ellátás nélkül (3 fő) 24.700,-Ft/éj 20.200,-Ft/éj 22.200,-Ft/éj 17.700,-Ft/éj

Szállás ellátás nélkül (4 fő) 32.2000,-Ft/éj 26.200,-Ft/éj 28.000,-Ft/éj 22.000,-Ft/éj

Sátorhely, lakókocsihely                       

(Egyelőre nem foglalható)
Szállás ellátás nélkül                             

(Egyelőre nem foglalható)

Büféreggeli: 3.500,-Ft/fő,                                                           

Adagolt reggeli: 2.000,- Ft/fő                         

Reggelit minimum 20 fő együttes igénye 

esetén tudunk biztosítani.

**Szobák hűtése, 

fűtése: 1.500,-Ft 

szoba/éj

Egyéjszakás felár:           

1.500,-Ft/fő

Egyágyas felár:                  

1.000,-Ft/éj

Recepció nyitva 

tartásán kívüli 

érkezés, távozás 

felára: 1.500,-, 2.500,- 

Ft/fő

Szentes Városi Üdülőtábor 2023. évi árak                                                                                 

Szolgáltatások

Szentes Városi Üdülőtábor 2023. évi árak felnőttek  számára IFA nélkül, valamint 

üdülőházban diákcsoportok számára.

Szállás faházakban (emeletes ágyak, közös használatú tusoló, WC) +IFA

Szállás szülővel együtt érkező gyermekek számára 10 éves korig faházakban                                 

(emeletes ágyak, közös használatú tusoló, WC)

Szállás szülővel együtt érkező gyermekek számára 10 éves korig                                                   

üdülőház tetőtéri, klimatizált** szobáiban (közös használatú tusoló, WC) 

Szállás  diákok, gyermek és diákcsoportok számára 18 éves korig faházakban                                      

(emeletes ágyak, közös használatú tusoló, WC)

Szállás az üdülőház földszinti szobáiban 1-4 szoba (tusoló, televízió) +IFA

Szállás szülővel együtt érkező gyermekeknek 10 évestől 18 éves korig üdülőház tetőtéri, 

klimatizált** szobáiban (kézmosó, közös használatú tusoló, WC) 

Listaárak Kedvezményes árak*

*Kedvezményes árú szolgáltatást igényelhet minden szentesi állandó lakóhellyel rendelkező megrendelő, a vele együtt érkező 

hozzátartozók, a szentesi közoktatási intézmények tanulói csoportos (min. 10 fő) megrendelés esetén, a tartózkodási idő hosszától 

függetlenül, valamint aki legalább 10 éjszakát tartózkodik a szállásheyen. Kedvezményes árú szolgáltatásra jogosultak továbbá: a 

szentesi járás közoktatási intézményeinek tanulói csoportos (min. 10 fő) megrendelés és min. 4 éjszakás tartózkodás esetén az  

ifjúsági táborban. További kedvezmények: Gyermek- és diákcsoportoknál (min. 10 fö) faházakban történő elhelyezésnél a 

pedagógusok a diákoknak meghatározott árat fizetik és legalább 4 éj tartózkodás esetén minden 21. fő szállása nem kerül 

felszámolásra. 4 éves korig étkezés nélkül egyszeri  3.000,- Ft díjat kell fizetni. *Diákcsoportok üdülőházi elhelyezés esetén nem 

érvényesíthetik az életkori kedvezményt. Itt a felnőtteknek meghatározott díjat kell fizetni.

Egyéb díjak, felárak

Idegenforgalmi adó (IFA) 18 év felett: 500,-Ft/fő/éj

Szállás az üdülőház tetőtéri szobáiban (kézmosó, közös használatú tusoló, WC), +IFA 

3.000,-Ft/sátor, lakókocsi/éj 2.600,-Ft/sátor, lakókocsi/éj

A feltüntetett szállásdíjak az étkezést és az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák!

3.000,-Ft/fő/éj + IFA 2.600,-Ft/fő/éj + IFA


