
MAGYAROK NAGYASSZONYA FERENCES RENDTARTOMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ SZÁLLÁSHELYEK 
Felsorolás: óramutató járásával megegyező irányban. Utoljára módosítva: 2019. május 

szálláshely neve: 

címe: 

honlapja: 

kapcsolattartó neve: 

telefonszáma: 

e-mail címe: 

szálláshely jellege: 

(kiket fogad, milyen 

időszakban + étkezési 

lehetőségek) 

 

kiadható szobák, termek, ágyak 

 
ára18 % ÁFA-val IFA 

Pax et Bonum Ferences 

Ház 

2637 Perőcsény, 

Hegyalja út 24. 

 

Hermann Áron ofm 

házfelelős 

mobil: (20)823-12-88 

e-mail: 

perocseny@gmail.com 

31 főre 

Hittancsoportoknak, 

osztályoknak, plébániai 

csoportoknak, baráti 

társaságoknak.  

Egy 14 fős parasztház és egy 16 fős 

parasztház. A házakban 2-3 szoba van 

emeletes ágyakkal, vizesblokk házanként 

van. 

20 főig 25 000 HUF / 

ház / nap, 20-30 fő 

között 35 000 HUF (a 

két ház) / nap, 30 fő 

felett egyéni 

megbeszélés szerint. 

300 HUF 

/ fő / éj 
Külön épületben is van egy konyha és 

fürdő (itt 1 fő tud aludni). 

Szécsényi Ferences 

Plébánia Cserkészháza 

3170 Szécsény, 

Haynald Lajos u. 9. 

 

Kardos Csongor ofm 

plébános 

mobil: (20)823-12-63 

e-mail: csongor@ofm.hu 

30 főre Az épülő cserkészházban zarándokszállás 

kialakítása folyik, jelenleg nincs 

szálláshelyük. 

 

200 HUF 

/ fő / éj 

Mátraverebély-Szentkút 

Nemzeti Kegyhely 

3077 Mátraverebély-

Szentkút 14. 

szentkut.hu 

telefonszám:  

(0632) 418-029 

e-mail: info@szentkut.hu;  

 Zarándokház: 

- 4 db egyágyas (saját vizesblokkal) 

- 16 db kétágyas (saját vizesblokkal) 

- 7 db franciaágyas (saját vizesblokkal) 

Csak étkezés igényléséről és 

gyermekkedvezményekről bővebben a honlapon! 

2019.05.01. - 2020.05.01. 

300 HUF 

/ fő / éj 

reggelivel: 

5 300 HUF / fő / éj 

félpanzióval: 

6 600 HUF / fő / éj 

teljes panzióval: 

8 500 HUF / fő / éj 

Zarándokszállás: 

- 8 db 6 ágyas (fürdőszobák blokkonként) 

- 3 db 14 ágyas (fürdőszobák blokkonként) 

Ágynemű és törülköző az árban. 

Minden blokkhoz saját konyharész is tartozik. 

Csak étkezés igényléséről és 
gyermekkedvezményekről bővebben a honlapon! 

ellátás nélkül: 

3 000 HUF / fő / éj 

reggelivel: 

3 700 HUF / fő / éj 

félpanzióval: 

5 000 HUF / fő / éj 

teljes panzióval: 

6 900 HUF / fő / éj 

pótágy 

1 500 Ft/ fő/ éj 



Kiss Szaléz Vendégház 

3231 Gyöngyössolymos 

Dózsa György út 58. 

Kiss Gábor 

gondnok 

mobil: (30)290-96-00 

e-mail: solymos@ofm.hu 

8, max. 10 főre 3 szobában: 8 ágy + 2 pótágy 2 600 HUF / fő / 

éjfűtési szezonban: 

+ 6 000 HUF / nap 

(fűtésre) 

300HUF / 

fő / éj 

Mátraháza – Alverna Ház 

3233 Mátraháza 9. 

HRSZ 7123 

magyaralverna.ofm.hu 

Dózsa Ákos 

gondnok 

mobil: (20)770-46-71 

e-mail: alverna-haz@ofm.hu 

30-35 főre Földszint: 

- 1 emeletes ágy, 3 emelet magasan és 5 

férőhely szélesen (15 fő) 

Emelet: 

- 2 heverő vizesblokkal (vezetők 

részére) 

- 2 heverő, 1 emeletes ágy 1 

kétszemélyes rekamié, szükség szerint 

1-2 matrac (6-8 fő) 

- egy szoba 2 emeletes ágy, két matrac 

(4-6 fő) 

- egy szoba 4 heverő egyik 

kétszemélyes (5 fő) 

fűtési szezonban: 

2 000 HUF / fő / éj 

emelet: 

30 000 HUF / nap 

teljes ház: 

50 000 HUF / nap 

 
fűtési szezonon kívül: 

1 500 HUF / fő / éj 

emelet:  

25 000 HUF / nap 

teljes ház:  

40 000 HUF / nap 

Nagyszőlősi Ferences 

Lelkigyakorlatos ház 

UA-90300 Vinohradyv, 

vul. Mira 3. 

Sztreha Egyed ofm 

házfelelős 

mobil: (+380)660-904-556 

e-mail: 

lelkigyakhaz@gmail.com 

42 főre 

Étkezés igényelhető! 

reggeli: 400 HUF/fő 

ebéd és vacsora: 

1 fogásos: 600 HUF/fő 

2 fogásos: 1 000 HUF/fő 

útravaló: 500 HUF/fő 

2-3-4-6-8 ágyas szobákban.  

A 8-ágyas szobában 3 emeletes ágy van. 

csak szállás (felnőtt): 

4 000 HUF 

csak szállás (diák): 

3 000 HUF 

szállás 6-12 évesnek: 

2 500 HUF 

6 év alatt, ha nem 

igényel külön ágyat, 

akkor ingyenes. 

 

Szeged-Alsóvárosi Ferences 

Plébánia 

6725 Szeged, 

Mátyás tér 26. 

 

Bezzegh Kelemen ofm 

káplán 

mobil: (20)264-51-34 

e-mail: kelemen@ofm.hu 

35 főre 

Étkezés igényelhető! 

2-4 fős kolostori szobák: 

- 10 db szoba (vizesblokk a folyosón) 

- 2 db szoba (saját vizesblokkal) 

hálózsákos: 

2200 HUF / fő / éj 

ágyneműs: 

2 500 HUF / fő / éj 

500 HUF 

/ fő / éj 

Káptalanfüred - Ferences 

Pihenőház 

8220 Balatonalmádi 

Iskola u. 13. 

Szabó Zsuzsanna 

házfelelős 

mobil: (30)349-31-65 

email: szabo.zsuzsanna.zita

@gmail.com 

60, max. 70 főre 

Étkezés igényelhető egy 

közeli vendéglőben! 

2-3-4 ágyas szobákban, de van külön 

faház is. A szobák egy része saját 

vizesblokkal rendelkezik, a többihez 

folyosó végén közös vizesblokk tartozik. 

3 év alatt ingyenes 

3-18 éves korig: 

1 800 HUF / fő / éj 

18 év felett: 

2 285 HUF / fő / éj 

515 HUF 

/ fő / éj 

mailto:lelkigyakhaz@gmail.com
mailto:szabo.zsuzsanna.zita@gmail.com
mailto:szabo.zsuzsanna.zita@gmail.com


Szombathely, Assisi Szent 

Ferenc Kollégium 

9700 Szombathely, 

Aréna u. 1. 

assisikollegium.hu 

Bartos Eszter 

kollégiumigazgató 

mobil: (30)648-30-77 

e-mail: assisi@ferencesek.hu 

Osztályoknak és egyéni 

vagy csoportos 

szállóvendégeknek is.  

Van két nagyobb terem,melyekben 

ágyakon, saját hálózsákban lehet aludni. 

A termekhez közös vizesblokk tartozik. 

hálózsákos: 

1 000 HUF / fő / éj 

ágyneműs: 

1 500 HUF / fő / éj 420 HUF 

/ fő / éj 2-3 ágyas kollégiumi szobák 

fürdőszoba nélkül 
2 500 HUF / fő / éj 

2-3 ágyas+ pótágy kollégiumi szobák 

fürdőszobával 
4 500 HUF / fő / éj 

Temesvári Pelbárt 

Ferences Gimnázium és 

kollégium 

2500 Esztergom, 

Bottyán János u. 10. 

frankaegom.hu 

Kedves Ilona 

iskolatitkár 

telefon (munkanapon, 

munkaidőben): (33)898-098 

e-mail: 

franka@frankaegom.hu 

200 főrekollégiumi szállás 

és étkezés: 

Húsvéti lelkigyakorlatra, 

MITAKU-ra, szentkúti 

zarándoklatra, keresztény 

gólyatáborra, továbbá 

ferences iskolák és 

intézmények részére. 
Júl. 1. - aug 10. között a 

kollégium zárva tart! Ebben 

az időszakban szállás és 
étkezés nem igényelhető! 

- 1 db kétszemélyes (házaspároknak) 

- 1 db egyszemélyes vendégszoba saját 

vizesblokkal. 

ágyneműs: 

1 800 HUF / fő / éj 

410 HUF 

/ fő / éj 

kollégiumi szállás, 2-4-6-8-10-30-35 

ágyas szobákban (főleg emeletes ágyak), 

szintenként közös vizesblokkal. 

ágyneműs: 

1 800 HUF / fő / éj 

hálózsákos: 

1 400 HUF / fő / éj 

Az IFA (Idegenforgalmi Adó)vendégéjszakák után fizetendő, mértéke önkormányzatonként változik! 

Mentességet élveznek: 

- 18 éven aluliaknak 

- közép-,és felsőfokú oktatási intézmény tanulói vagy hallgatói jogviszonya alatt állóknak akkor, ha szakképzés keretein belül tartózkodnak az önkormányzat illetékességi területén, és töltenek ott legalább egy vendégéjszakát. 

- az üdülő tulajdonosának, vagy a használati joggal rendelkezőnek hozzátartozói 

- egyházi jogi személy tulajdonában levő épületben megszálló, a hitéleti tevékenységben részvevő személyek 

- A kísérő pedagógusok kiküldetési rendelvény esetén mentességet kapnak az Idegenforgalmi Adó alól. A kiküldetési rendelvényen az iskola igazolja, hogy a kísérő tanár munkavégzés kapcsán tölti ott az adott vendégéjszakákat. 
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