
 

MECSEK HÁZA szállástámogatásának díjai a 2014-es évre 

Érvényes 2014. január 1-től 

Az árak kötelező jellegűek, a turisztikai programvezető dönthet a kedvezmények mértékéről. 

 

 

Padlástér és 

1. emelet 

2 400 Ft/fő/éj 

Gondnoki 4 000 Ft/fő/éj   

Egész ház 

bérlése  

68 000 Ft/nap 

 

 

 

Megjegyzés:  

 6 év alatti gyermek ingyen száll meg; 6-14 éves korig fél áron, 

 Párolói díj fizetőinek: Bronz fokozatú támogatóink részére (1 000-1 999 Ft/hó) 

nyolc, ezüst fokozatú támogatóink részére (2 000-4 999 Ft/hó) tizenhat, arany 

fokozatú támogatóink részére (5 000-9 999 Ft/hó) negyven, gyémánt fokozatú 

támogatóink részére (> 10 000 Ft/hó) száz vendégéjszakát biztosítunk vagy a 

padlástérben vagy az I emeleti szobák valamelyikében, 

 a pártoló tag közvetlen hozzátartozója is jogosult igénybe venni a pártolói tag 

kedvezményét (barátokra ez nem vonatkozik); 

 pártoló tag apartmanban való megszállása esetén 2 vendégéjszakát kell elszámolni 

éjszakánként. 

 Az apartman személyenként is kiadható; 

 A szállást 14 órától lehet elfoglalni és 11 óráig kell elhagyni; 

 Csomagot előbb is le lehet tenni a házban, a turisztikai programvezetővel 

egyeztetetten; 

 Minden szállóvendégnek – lehetőség szerint – legalább 3 nappal a szállás 

elfoglalása előtt jeleznie kell a szállásigényét az info@mecsekhaza.hu -n 
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A Mecsek Háza szolgáltatási díjai a 2014-es évre 

 

1. barlangtúra:   

 4 800 Ft/fő - túravezető, overall, kobak, gumicsizma, lámpa, biztosítás 

benne foglaltatik;  

 családi csomag:  

    2 felnőtt és 1 gyermek: 13 500 Ft;  

    2 felnőtt és 2 gyermek: 16 000 Ft;  

    2 felnőtt és 3 gyermek: 19 000 Ft 

 csoportos kedvezmény:  

 5-10 főig 4 500 Ft/fő,  

 10 főtől 4 200 Ft/fő,  

 20 főtől 4 000 Ft/fő,  

 30 főtől 3 800 Ft/fő,  

 40 főtől 3 500 Ft/fő  

2. Tematikus felszíni túra (kaland-, geológiai-, botanikai túra stb.):  

 1-4 óra: 8 000 Ft/csoport 

 5-6 óra: 12 000 Ft/csoport 

 Éjszakai túra: 9 000 Ft/csoport 

3. Rekeszépítés: 9000 Ft/csoport (barlangtúrával együtt, megegyezés szerint) 

4. Vízfő-forrásház (Gomba):  

 Felnőtt: 450 Ft/fő; 

 Gyerek (6-14 éves korig): 300Ft/fő 

 Gyerek (0-6 éves korig): ingyenes 

5. Erdei Iskola:         

 1-4 program esetén 900 Ft/fő, de min. 30 000 Ft/ csoport 

 5-8 program esetén 1 500 Ft/fő, de min. 60 000 Ft/csopor 


