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VÉRTES METEOR TERMÉSZETBARÁT 

SPORT EGYESÜLET  

8000. Székesfehérvár, Lehel u. 10. 

Bankszámla: 11736116-20003249-00000000 

Adószám: 19820909-1-07 

 

ALBA RÉGIA SC. 

TERMÉSZETJÁRÓ 

SZAKOSZTÁLY 

SZÉKESFEHÉRVÁR 

 

GÚNARAS GYÓGYFÜRDŐ TÚRA DOMBÓVÁR MELLETT 

Időtartam: 2022. szeptember 19 (hétfő) szeptember 28 (szerda) 9 éj/10 nap.  

Szállás: a gyógyfürdőhöz 300 méterre lévő EURÓPA HOTEL GÚNARASBAN, kétágyas szobákban. 

(fürdőszoba zuhanyozós, TV,  Internet, WIFI.) 

Ellátás: félpanzió, 9 svédasztalos reggeli a hotelben, a svédasztalos vacsora a hotel melletti éttermében. 

 

Költség: 82 500 Ft, amely tartalmazza a szállás, étkezés (reggeli, vacsora) és az IFA árát. 

A 20 000 Ft foglalót június 30-ig kérem nálam befizetni. 

 

Az üdülés 2022 augusztus 19-ig indoklás nélkül írásban (e-mail-ben: lemondható. 

2022 szeptember 19-28-ig a foglaló kötbérré alakul, azt nem fizetik vissza. Kivételes lehet, ha néhányan 

megbetegszenek és az orvosi igazolást a szállónak bemutatják, akkor a kötbér 70%-át visszafizeti.  

A résztvevők a fennmaradó összeget az üdülés első napján, a helyszínen fizetik meg.  

A gyógyfürdő túrán csak az vehet rész, aki azegyesületi vagy szakosztályi 2022. éves tagdíjat az üdülés 

kezdetéig befizette! 

 

Gyógyellátás: gyógykúra kiírást érvényes TAJ kártyával a reumatológus szakorvosától lehet kérni. 

A 10 napos gyógy kúra vény 10 medencefürdő és napi 3 gyógykezelés (szombaton, vasárnap nincs) tartalmaz. 

A reumatológusnak a vényre rá kell írni Gunaras Gyógyfürdő, és részletesen 01-től 08-ig a kezelések neveit 

is. Külön lapon lehet fizikoterápiás kezelést is felíratni. 

OEP vényt mindenki hozzon, mert reumatológus nincs a gyógyfürdőben!! 

 

Választható kezelések:                        01 medencefürdő.           350 Ft, szombat, vasárnap 600 Ft 

                                                               03 iszappakolás               180 Ft 

                                                               04 súlyfürdő                     120 Ft 

                                                               05 szénsavfürdő               150 Ft 

                                                               06 masszázs                      300 Ft 

                                                               07 tangentor                     150 Ft 

                                                               08 víz alatti csoportos      100 Ft 

A reumatológus által felírt összes dokumentumot szeptember 11-ig borítékban a kiszámolt kezelések árával 

nekem átadja, annak az időpontokat 12-én leutazva elintézzük. 

A fürdő Dombóvártól kb. 3 kilométerre van, nagy erdős kijelölt sétányokkal a környéken. Kirándulásokat 

egyénileg vagy csoportosan összeállva célszerű szervezni. 

A szálló előtt indul autóbusz helyi járat Dombóvárra. 

 

Utazás: szeptember 19-én egyénileg személygépkocsival, 10-14 ó közötti érkezéssel  

 az első napi beosztáshoz igazodva. Parkolás a szálló udvarában, vagy a szálló előtt. 

 

Aki menetrend szerű járattal utazik, gondosan tervezze meg, a menetrend változhat! 

 

 

 

 

Kelt: 2022 május 20.     

 

Szentes László túravezető 

06-20-3292-564; 06-22-315794 


