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Körös-torok 
 

Körös-toroki Kemping  

6640 Csongrád, Nyárfa sor 8. 

Telefon: 20/586-8558 

E-mail: homokfoveny@csongrad.hu 

Férőhely: 10x2 ágyas, 9x4 ágyas komfortos faház (4 db felújított), összes férőhely: 56; sátorhely: 100, 
lakókocsihely: 30 

Szolgáltatások: mosdó, zuhanyzó, egyéni főzési lehetőség, angol WC, meleg vizes mosogató, grillsütés, 
strand, vízi sportolásra alkalmas terület, horgászat, elektromos csatlakozás, SZÉP kártya elfogadóhely 

Árak: faház felnőtt 4.300 Ft/fő/éj; faház diák 3.800 Ft/fő/éj sátorhely 500 Ft/sátor/éj, sátor szállásdíj felnőtt 800 
Ft/fő/éj sátor szállásdíj diák 600 Ft/fő/éj ; lakókocsi helyár 1000 Ft/kocsi/éj, lakókocsi személyi díj felnőtt 800 
Ft/fő/éj, lakókocsi személyi díj diák 600 Ft/fő/éj, parkolás a kemping területén 500 Ft/autó/éj,  
lakókocsihely: 1000 Ft/kocsi/éj  
Kedvezmény: 20 fő felett csoportkedvezmény, diák- és nyugdíjas kedvezmény 
Felújított pontonos faházak árai: 
4 személyesetén 16000Ft/ház/éj, 3 személy esetén 12000 Ft/ház/éj, 1 és 2 fő esetén 10.000Ft/fő/éj 

 

 

Tisza Sétány Vendégház (volt Panoráma)   

6640 Csongrád, Körös-torok 66. 

Telefon: 30/633-4177, 30/626-4000 

E-mail: info@panoramaszallas.hu Web: www.panoramaszallas.hu 

Férőhely: ( összes férőhely 16 fő) 5 db 2 ágyas szoba, 1 db 4 ágyas szoba  

Szolgáltatások: minden szobában konyharész, TV, saját fürdőszoba, klíma 

Árak: 7000Ft/fő/éj felnőtt, 5000Ft/fő/éj gyerek (internet külön fizetős, nincsen az árban) 

 

Judit Vendégház   

6640 Csongrád, Körös-torok 102. 

Telefon: +36/70/560 4901 

E-mail: juditvendeghaz2017@freemail.hu, 

Férőhely:  földszinti szoba összesen 8 fő  

Szolgáltatások: : klíma, felszerelt konyha, fürdőszoba, TV, bográcsozási,grillezési és szalonnasütési 
lehetőség, fa gyermekjátszótér , medence, jakuzzi, ping-pong asztal, tollas szett, darts, labdák, frizbi, 
gumimatrac,gyerekeknek karúszó, úszógumi 
háziállatot nem lehet bevinni 
13:00-kor szálláselfoglalás, 10:00 előtt kijelentkezés; 1 éjszakás foglalás is lehetséges 
készpénz, utalás, foglaláskor az összeg felét nem visszatérítendő foglalásként el kell utalni 

Árak: :május és szeptember hónapokban  7.000 Ft / fő / éj, június 1 – augusztus 31. 8.000 Ft / fő / éj,  2 év 
alatt ingyenes 

 

 

Fortuna Panzió  

6640 Csongrád, Körös-torok 

Telefon: 30/633-4177, 30/626-4000 

E-mail: info@panoramaszallas.hu Web: www.panoramaszallas.hu 

Férőhely: 8x2 ágyas, összes férőhely: 16 fő 

mailto:info@panoramaszallas.hu
mailto:juditvendeghaz2017@freemail.hu
mailto:info@panoramaszallas.hu
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Szolgáltatások: légkondicionált szobák terasszal, televízió, hűtőszekrény; közös konyha, grillezés, 
szalonnasütés, bográcsozás a kertben, lábtengó, strand- és focipálya; rendezvényterem, zárt udvar és 
parkoló, programszervezés, wellness részleg  
Nyitva: április 1 - október 25.? 

Árak: 9000 Ft/fő/éj felnőtt, 7000 Ft/fő/éj gyerek (az árban a wifi és a wellness  használat is benne van)   

 
 
 

Happy Day Hotel   

6640 Csongrád, Körös-torok 68. 

Telefon: 63/483-541, Mobil: 20/572-9791, Fax: 63/483-541 

E-mail: happyday@koros-torok.hu, Web: www.koros-torok.hu/happyday 

Férőhely:  : 3x2 ágyas, 2x3 ágyas, 2x4 ágyas és 3x8 ágyas fürdőszobás szobák, összes férőhely: 44 

Szolgáltatások: ingyenes saját parkoló, horgászás, bográcsozás szalonnasütés, italbár, önkiszolgáló étterem, 
reggeliztetés igény szerint, iskolai csoportok részére programszervezés: lovaglás, sport és gyógyfürdőzés, 
céges-, ill. családi rendezvények szervezése  
Szezonális szolgáltatás: csónak-kölcsönzés, konyhahasználat, biliárd, különböző nyerő és ügyességi 
automaták, büfé, szállóvendégeknek ingyenes disco, úszómester által felügyelt homokfövenyes strand 

Árak: 3.000-7.000 Ft/szoba/éj 
 

 

 

Körös-torok Vendégház   

6640 Csongrád, Körös-torok 159/a. 

Telefon:  

E-mail:  

Férőhely: 2 db franciaágyas szoba, 1 db 4 ágyas szoba összes férőhely: 8 fő 

Szolgáltatások: klimatizált szobák, minden szobában TV, teljesen felszerelt konyha, saját 24m2-es stég, 
lengőteke, ping-pong, tollas, kosárlabda 

Árak:  

 

Blue Window Apartman Csongrád   

6640 Csongrád, Körös-torok 243. 

Telefon: 06-30/422-40-57 vagy 06-30/373-79-67 

E-mail: mikeakos@gmail.com 

Férőhely:  Az alsó szint elszeparálható, 2 fő részére külön bejárattal saját konyhával, fürdőszobával, a 
középső és felső szinteken 3 db fős szoba van, saját konyhával, fürdőszobával 

Szolgáltatások: saját parkoló, grillezési, bográcsozási, szalonnasütési lehetőség, légkondicionált, jól felszerelt 
amerikai konyha, fürdető kád, baba etetőkészlet, hordozható babaágy   

Árak: kutya, macska bevihető 2500 Ft/éj 
Kiemelt főszezon Időszak Júli-Aug 23 ig: 
Csak az alsó szint nagy terasszal 2 főre 7.000.-Ft/fő/éj 
Felső szint 6-8 főre 6.500.-Ft/fő/éj 
Teljes hàz 10 főre 65.000.-Ft/éj 
Kiemelt főszezonon kívüli időszak: 
Csak az alsó szint 2 főre 6.500.-Ft/fő/éj 
Felső szint 6-8 főre 6.000.-Ft/fő/éj 
Teljes hàz 60.000.-Ft/éj 

KTN Fesztivàl idejére (csak teljes min. 4 éjszakàra foglalható min. 8 főre) 7.500.-Ft/fő/éj 
Teljes hàz 75.000.-Ft/éj 
 

 

Tisza-parti nyaraló    

6640 Csongrád, Körös-torok 189. 

Telefon: 06-30/913-67-74 

http://www.koros-torok.hu/happyday
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E-mail: fbobi@me.com 

Férőhely: 1 szoba 2 fő részére,(franciaágy) Nappali 2 fő részére  (kihúzható kanapé) 5 főre 
pótágyazható 

Szolgáltatások: babaágy betehető, hűtőszekrény 

Árak: Hétköznaponként: 20.000 Ft/éj/ház Hétvégeken: 22.000 Ft/éj/ház 
Fizetés: Készpénz, átutalás, Szép kártya (OTP és K&H)  

 

 
 

Kókai Apartman    

6640 Csongrád, Körös-torok 170. 

Telefon: 06-30/9-076-977 

E-mail: kokaineerzsike@gmail.com 

Férőhely: Összes férőhely 26 fő  
                 4 db fürdőszobás szoba 2 ágyas 
                 4 db fürdőszoba nélküli szoba 2 ágyas 
                 1 db nappali és étkező együtt 10 férőhellyel 

Szolgáltatások: légkondi, kábel TV, szobákban hűtő, teljesen felújított 
kültéren lehet bográcsozni , kb 8 autó parkolására alkalmas hely, hajókázási lehetőség Kókai Dezsőnél  

Árak: 5000 Ft/fő/éj, gyermek kedvezmény van, KTN napok alatt feláras a szálláshely 
Fizetés: Csak készpénz 

 

Palásti Zoltánné nyaralója    

6640 Csongrád, Körös-torok 49. 

Telefon: 06-30/345-39-42 

E-mail: nincsen e-mailos elérhetőség 

Férőhely: Összes férőhely:  2 fő        

Szolgáltatások:  TV,  hűtő, edények, villanyrezsó, bogrács 
kültéren lehet bográcsozni, autó parkolására alkalmas hely,   

Árak: 5000 Ft/fő/éj, KTN napok alatt feláras a szálláshely 
Fizetés: Csak készpénz 
Nyitva: szezonálisan (kb június 1- október 1 között nyitva) 

 
 

Belváros 
 

Belvárosi Vendégházak   

6640 Csongrád, Belváros Öregvár utca 37,45,47,49,50,51,53,57B,60, Gyökér utca 17. 

Telefon: 20/586-8558 

E-mail: homokfoveny@csongrad.hu 

Férőhely: 1-3 szobás házak, összes férőhely: 38 

Szolgáltatások: a házakban felszerelt konyha, színes TV, hűtő, mikro, kávéfőző, zárt parkoló, sátrazási 
lehetőség, Tiszai strand 500 m-re, programszervezés 

Árak: felnőtt: 3.500 Ft/fő/éj, diák: 3.000 Ft/fő/éj, KTN Fesztivál alatt: felnőtt: 4.800 Ft/fő/éj, diák: 4300 Ft/fő/éj 

 
 

Szőke Tisza Vendégház   

6640 Csongrád, Ék utca 12. 

Telefon: 06 30 515 9163 

E-mail: szoketiszavendeghaz@gmail.com 

Férőhely: A vendégház 2 részből áll. A nagyobb apartman 2 szoba, nappali, konyha, 
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fürdőszoba. A kisebb apartman 1 db franciaágy, teakonyha, fürdő, wc található. A két apartmant csak együtt 
adjuk ki. 

Szolgáltatások: A kertben, hinta, homokozó a gyermekek részére. Kőgrill. bográcsozási lehetőség, kerékpár 
(ingyenes használat) Van egy épített kültéri medence 6m*3m*1,5m. Pingpong asztal, darts. Kábeltévé, 
ingyenes wifi, légkondicionáló berendezés. Parkolás az udvaron ahol 2 db gépjármű fér el. Felszerelt konyha 
(kávéfőző, vasaló, hajszárító, vízforraló, kenyérpirító, botmixer, mosógép.  Ingyenesen használható minden. 

Árak: 45.000 Ft/ház/éj.+ IFA 6 főig, 50.000 Ft 8 főig. 
Fizetési lehetőségek: Szép Kártya elfogadóhely, Bankkártya, Készpénz, K&H Széchenyi Pihenőkártya 

 
 

Öreg Tölgy Panzió   

6640 Csongrád, Réti János u. 8. 

Telefon: (30/356-5819 Varga Csaba) 

E-mail: oregtolgypanziocsongrad@gmail.com Web: www.oregtolgypanzio.hu 

Férőhely: 4×5 ágyas (pótággyal), 1×7 ágyas, 1×4 ágyas apartmanok felszerelt konyhával, felújított 
fürdőszobákkal 

Szolgáltatások: kerékpár-, kajak-, kenu használat, horgászat, borkóstolás, grillező hely, játszótér, 
pingpongasztal, zárt parkoló, családbarát szálláshely, WIFI hozzáférés, elektromos autó töltő,  
Árak: 14.000-18.000 Ft/apartman/éj 
Fizetési lehetőség: készpénz vagy átutalás 
 

 

 

 

Zöldkert Panzió és Étterem   

6640 Csongrád, Dózsa György tér 6. 

Telefon: 63/483-199, Mobil: 30/901-3631 

E-mail: info@zoldkertpanzio.hu, Web: www.zoldkertpanzio.hu 

Férőhely: : 2 db családi szoba, 13db 2 ágyas szoba, összes férőhely: 34 

Szolgáltatások:  zárt parkoló, konferenciaterem, WIFI, gyermekbarát szolgáltatások, aktív programok, 
étkezési lehetőség, trambulin, programok, konferenciák rendezése, közvetlen átjárás az uszodába 
21:00-ig lehet elfoglalni a szobákat 

Árak: 1 fő 6.500 Ft/fő/éj, 2 fő 11.500 Ft/fő/éj 
Fizetési lehetőség: Készpénz, bankkártya, Szép kártya  

 

Mézeskalács Vendégház   

6640 Csongrád, Tanya 62. 

Telefon: 30/370-8759 

E-mail: jerimaria@icloud.com Facebook: mezeskalacsvendeghazcsongrad 

Férőhely: 2 szobás ház(Anna ház), 3 szobás ház, vízparti faház , összes férőhely: 38 (pótággyal) 

Szolgáltatások: parkolás zárt udvarban, az udvarban gyerekjátszó, műholdas TV a szobában, horgászati 
lehetőség(érvényes országos engedéllyel és a helyszínen váltott napi jeggyel lehetséges): saját stég, csónak 
használata, korlátozott számban kerékpár használat (előre egyeztetve) A szolgáltatások ingyen igénybe 
vehetőek. 
Fizetés: Készpénz, OTP  SZÉP-kártya elfogadóhely, (bankkártyás fizetés nem lehetséges) 

 

Árak: : 2 fő 20.000Ft/éj, 3 fő 26.000Ft/éj, 4 fő 32.000/éj 5 fő 36.000Ft/éj 6 fő 40.000Ft/éj pótágy: 3000 Ft/fő/éj 
 Gyermekeknek kedvezmény megegyezés szerint. 

 

 

Apartments Mini Hotel    

6640 Csongrád, Gr. Andrássy Gy. utca 29. 

Telefon: 20/922-9319 

E-mail: : dagesok@gmail.com Web: www.apartman-csongrad.hu 

Férőhely: 3db 2 ágyas és 1db 4 ágyas fürdőszobás, pótágyazható szoba, összes férőhely: 10 

mailto:info@zoldkertpanzio.hu
mailto:jerimaria@icloud.com
http://www.apartman-csongrad.hu/
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Szolgáltatások: parkoló, internet csatlakozási lehetőség, a szobában: felszerelt konyha, televízió; VISA, 
MASTERCARD, PayPal elfogadóhely, WIFI 

Árak: 2 ágyas szoba 1 fő részére: 7.000 Ft/éj, 2 fő részére: 10.000Ft/éj, 4 ágyas szoba 3 fő részére 13.000 
Ft/éj, 4 fő részére 15.000 Ft//éj 
 

 

Vendégváró Apartman   

6640 Csongrád, Dob u. 17. 

Telefon:20/946-87-45 30/386-62-05 

E-mail:  vendegvaro@csongradivendegvaro.hu web: www.csongradivendegvaro.hu 

Férőhely:  2 db 2 ágyas apartman(egyik franciaágy, másik külön ágyas), 1 db 4 ágyas családi apartman(fr+ 2 
szóló ágy) 

Árak: 7000 Ft/fő/éj , gyermek kedvezmény 50% 3500 Ft/fő/éj (3-12 év között), 3 év alatt ingyenes 
 
 

Szolgáltatások: felszerelt konyha, légkondi (hűtő-fűtő) 

 

 

 

Villan-tó Horgász – és Szabadidőpark 
Vendégház 

  

6640 Csongrád, Külterület HRSZ 028/5 

Telefon: 30-326-2815 

E-mail: : info@villan-to.hu   Web: www.villan-to.hu 

 

Szolgáltatások: 24 órás porta, sportolási lehetőség, kempingezési lehetőség, saját parkoló, TV terem, 
horgászati lehetőség, külső medence, WIFI, a faházakban: 2×kétszemélyes ágyazható kanapé, konyha sarok, 
mikrohullámú sütő, terasz, fürdődézsa, wellness részleg( finn szauna, infra szauna, jakuzzi) 

Árak: 1 fő/1 éj esetén 12.000 Ft/faház, 2 fő/1 éj esetén 15.000 Ft/faház, 3 vagy 4 fő esetén 6000 Ft/fő/éj (3 fő 
esetén 18.000 Ft/faház, 4 fő esetén 24.000 Ft/faház) (hétköznap 3 vagy 4 fő esetén 5000 Ft/fő/éj) 3-14 éves 
gyerek 4000 Ft/fő/éj. Hétvégi felár: 1000 Ft/főéj, IFA:400 Ft/fő/éj 
Egyéb szolgáltatások árai:  
Fürdődézsa: 10.000 Ft/nap 
wellness részleg: 1500 Ft/fő a szállóvendégek részére (minimum 4 fő esetén) 
Horgász belépőjegy: 4000 Ft napijegy (24 órás) 
Móló használat: 1000 Ft/fő/nap 
Nyitva tartás: 03/31-tól 10/31-ig 

 

 

 

Pejkó Panzió   

6640 Csongrád, Tanya 95. 

Telefon: 70/331-3458 

E-mail: panzio@pejkopanzio.hu Web: www.pejkopanzio.hu GPS: N46°40,716' E20°9,462' 

Férőhely:  6x2 ágyas, 2 családi szoba zuhanyzóval, WC-vel, kábeltévével; összes férőhely: 20 fő 

Szolgáltatások: lovaglás, lovas kocsikázás erdélyi szekérrel, lovas túraszervezés, kültéri főzési lehetőség: 
szalonnasütés és bográcsozás, szabadtéri úszómedence, szauna, játszótér, horgászat, táborozási 
lehetőségek; gyermekágy kérhető 

Árak: : 6250 Ft/fő/éj, 12 éves korig 50% kedvezmény,  3 éves kor alatt ingyenes 
 

 

 
 

Platán Panzió   

6640 Csongrád, József Attila utca 33. 

mailto:vendegvaro@csongradivendegvaro.hu
mailto:panzio@pejkopanzio.hu
http://www.pejkopanzio.hu/
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Telefon: 30/383-72-31 

E-mail: info@panzioplatan.hu 
web: panzioplatan.hu 

Férőhely: 6 szoba ( 2db 2 fő, 2 db 4 fő, 2db  2 főről 3 főre  pótágyazható, összes férőhely:18 fő  

Szolgáltatások: az egyik szobában szauna van, az egyik szoba mozgáskorlátozott, az egyik szoba 
sarokkádas   

Árak: felnőtt: 8.500 Ft/fő/éj, 15.000 Ft/2 fő/éj  
Reggeli: külön kérhető, 1500 Ft/fő, de nincs benne a szobaárban 

 

Erzsébet Szálloda  

6640 Csongrád, Fő u. 3. 

Telefon: 63/610-799, 30/882-8467, 30/978-3515 

E-mail: erzsebethotelcsongrad@gmail.com, Web: www.hotelcsongrad.hu 

Férőhely: 12 db, a kor igényeinek megfelelő 2 ágyas és franciaágyas szoba, hálószobás lakosztály, 
családokat is képes fogadni, részben pótágyazható. Minden szoba ablaka a csongrádi Fő utcára néz,- 
melyekből 1 szoba lakosztályként 4 fő befogadására is kényelmes elhelyezést biztosít. 

Szolgáltatások: LED tv, nemzetközi csatornákkal és minden szobában egyedileg szabályozható 
klímaberendezéssel van ellátva. 2 saját terasszal is rendelkezik, ingyen WIFI, félpanzió 

Árak: 1 ágyas: 10.900 Ft/szoba/éj, 2 ágyas: 15.900 Ft/szoba/éj; 6 év alatt ingyenes, 6-12 éves korig 2000 
Ft/ágy, 12 év fölött 4000 Ft/ágy, 18.500 Ft a lakosztály (szobák összenyitása nélkül), 21.500 Ft a lakosztály 2 
szoba összenyitásával 
 

 

Várbirtok (Family Farm)    

6640 Csongrád, Tanya 41 

Telefon: : 30/351-5485 

E-mail: malaga.orsi@gmail.com 
web:  

Férőhely: 1 db 6 ágyas szoba, 1 db 4 ágyas szoba, nappaliban 4 ágy (emeletes és 2 külön ágy) a nappali 2 
db pótággyal pótágyazható 

Szolgáltatások: Földszinten található a nappali,hálószoba, konyha, étkező és a 2 fürdőszoba. Klíma, Tv 
,UPC. A padlás szoba is klímás és pótágyazható. földszinti szoba 4 személyes, egy emeletes ággyal és egy 
franciaággyal van ellátva. A nappali pótágyazható. Kültéren fedett terasz, bográcsozóhely, sütögetős hely, 
kerti garnitúra. Igény esetén ellátást is tudunk biztosítani,falusi vendégasztal keretén belül.A farmon található 
a Lókötő lovagok  betérője, mely kínálataiból is lehet választani nyitva tartási idő alatt.. A ház egésze, egyben 
bérelhető! 2018 nyarától, kutyával érkezők is welcome! Kutyus szálláshely ( hordozható kennel ajánlott 
,kültéren) : 1.500 Ft/nap 

Árak: 60.000 Ft/éj/16 fő (csak egyben bérelhető az egész épület, a szállásdíj 1 főtől 16 főig egységesen  
60.000 Ft/éj ) 
Épülőben van egy másik vendégház is ( 3 db 2 ágyas, 1 db 6 ágyas szobákkal, a ház  pótágyazható lesz, ha 
elkészült) 

 

 

Vendel Szabadidő Park  

6640 Csongrád, Tanya 243. 

Telefon: 30/317-8634                                                         

E-mail: vendeltanya@freemail.hu 

Férőhely: 2 db 2 ágyas és 1db 4 ágyas szoba, (inkább rendezvényhelyszín) 
összes férőhely: 8 (+2 pótágy elhelyezésére van lehetőség) 

Szolgáltatások: zárt parkoló, szabadtéri sütési-főzési lehetőség, foci-, lábtenisz-, strandröplabda pálya,  

Árak: 2.500 Ft/fő/éj ( de megbeszélés tárgyát  képezi a pontos szobaár, függ az eltöltendő éjszakák számától 
és az érkező vendégek számától) 
 

Vándor Tanya Panzió és Étterem    

6640 Csongrád, Tanya 909/A 

mailto:info@panzioplatan.hu
mailto:vendeltanya@freemail.hu
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Telefon: 63/481-482, Mobil:20/389-0407 

E-mail: emese.vandortanya@gmail.com 

Férőhely: 4db  3 ágyas, 2 db  francia ágyas szoba színes TV-vel, zuhanyzóval, összes férőhely: 

Szolgáltatások: étterem helyben (ebéd és vacsora lehetőség), gyermekbarát szolgáltatások, 
Fizetési lehetőségek: Készpénz, SZÉP kártya elfogadóhely, VISA, MASTERCARD 

Árak: 4.000 Ft/fő /éj 

 

Sportszálló 

 6640 Csongrád, Hunyadi tér 8-11. 

Telefon: 63/482-557, Mobil: (Kiss István: 0620-956-33-80)                   
E-mail: sportszallo@csongrad.hu 

Férőhely: összes férőhely: 24 

 

Árak: 18 év alatt: 1.500 Ft/fő/éj, 18 év felett: 1.700 Ft/fő/éj  

 

Szarka ház     

6640 Csongrád, Baross Gábor rkp. 35. 

Telefon: 20/946-8745 

E-mail: szarkahaz@gmail.com, Web: www.szarkahaz.hu  

Férőhely: 2x2 ágyas szoba fürdőszobával, pótágyazható összes férőhely: 6 

Szolgáltatások: jól felszerelt konyha, pótágy (max. 2 db), családbarát szolgáltatások, kisállat bevihető, 
bográcsozáshoz eszközöket biztosít, SZÉP Kártya elfogadóhely  

Árak: 8.000 Ft/fő/éj, 3 éves kor alatt díjtalan, 3-12 év között 4000 Ft, 18 év alatt és 70 év fölött nincs IFA 

 

 
 

Hubertus Panzió   

6640 Csongrád, Justh Gy. u. 5.  

Telefon: 63/484-977, Fax: 63/484-977  

E-mail: hubertuscsongrad@gmail.com, Web: www.hubertuspanzio-csongrad.hu 

Férőhely: 8x2 ágyas szoba, 1 db  4 ágyas lakosztály  (pótágyazható,) összes férőhely: 24 

Szolgáltatások: saját, belső parkoló; mosdó, WC, zuhanyzó a szobában; műholdas televízió, szobaszéf, 
internet csatlakozás az egész épületben,  
Fizetési lehetőség: készpénz, bankkártya, SZÉP kártya elfogadóhely (OTP, K&H, MKB) 

Árak: 9.400 Ft/szoba/éj, lakosztály 15.000 Ft/éj, 

 

Ifjúsági Szálló   

6640 Csongrád, Körös-torok, Halász u. 30.  

Telefon: -, Mobil: 30/940-2860, 70/392-1963, 

E-mail: bodlair@invitel.hu 

Férőhely: 14x2 ágyas és 1x4 ágyas szoba (pótágyazható 5 főre), összes férőhely: 33 

Szolgáltatások: kenu bérelhető, asztalitenisz, csocsó, biliárd, hajókirándulási lehetőség, nyitva: május1-
október 1. 

Árak: 2.000-2.500 Ft/fő/éj (KTN napokon egyedi áras a szállás) 

 

Gyula-tanya    

6640 Csongrád, Tiszaoldali út (Öregszőlők)  

Telefon: 30/914-1258 

E-mail: gyulatanya@t-email.hu, Web: www.horgasztanya.com 

Férőhely: 2 francia ágyas szoba és 2db 2 ágyas szoba, összes férőhely: 8 (+2 pótágy elhelyezésére van 
lehetőség)  

mailto:emese.vandortanya@gmail.com
mailto:sportszallo@csongrad.hu
mailto:szarkahaz@gmail.com
http://www.szarkahaz.hu/
mailto:hubertuscsongrad@
mailto:bodlair@invitel.hu
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Szolgáltatások: fürdőszoba és WC az épületben, mosási lehetőség, televízió és rádió a nappaliban és 
étkezős konyha; kemence; parkolás zárt udvarban; nagy, játszásra alkalmas terület; horgászat, szüret, 
borkóstolás; pihenőkert, grillező hely; ping pong asztal, kerékpár, motorcsónak és kölcsönzés; az üdülőház 
közvetlen közelében az élő Tiszán úszó stég, csónakok és motoros kishajók kikötése biztosított; kérésre 
félpanzió rendelhető; SZÉP kártya elfogadóhely 

Árak: 1 vagy 2 személy esetén 9.900 Ft/éj, minden további személy 4.000 Ft/fő/éj; fűtés 2.000 Ft/nap, hűtés 
1000Ft/nap,szállásdíj  kedvezmény: 4 éves kor alatt ingyenes 
foglalás min. 2 éjszakától 

 

 

Centrum Vendégház és Apartmanok 

 6640 Csongrád, Szentháromság tér 19. Jegenye u. 5. 

Telefon: 30/229-8000                                                                  
E-mail: jozsef.felfoldi@gmail.com, Web: www.centrumvendeghazcsongrad.hu 

Férőhely: 3x2 ágyas fürdőszobás, pótágyazható szobák (10 férőhely), kertes háznál lévő apartmanok (10 
férőhely) munkáscsoportok részére 

Árak: 3.000-20.000 Ft/szoba/éj  

Szolgáltatások: televízió a szobában, gyermekágy, szintenként felszerelt minikonyha, hűtő, fodrászat, 
kozmetika, kert 
 
 

 

Zafír Vendégház 

 6640 Csongrád, Kereszt utca 10 . 

Telefon: 30/824-54-36                                                                  
E-mail: zafircsongrad@gmail.com 

Férőhely: összesen: 12 férőhely 
Első szinten:  
családi szoba (nappali+háló+erkély) 4 fő részére 
szoba: 3 fő részére 
Második szinten: 
Szoba: 2 fő részére és kihúzható kanapéval, ami gyerekek számára jó 
szoba: 2 fő részére és kihúzható kanapéval, ami gyerekek számára jó 

Árak:  
családi szoba: 
minimum 2 fő esetén: 18.000 Ft/2 fő/éj 
                3 fő esetén: 24.000 Ft/3fő/éj 
                4 fő esetén: 32.000 Ft/4fő/éj 
többi szoba: 
1 fő esetén: 12.000 Ft/fő/éj 
2 fő esetén: 24.000 Ft/2fő/éj 
3 fő esetén: 32.000 Ft/3 fő/éj 
Gyerek ár: 3 éves korig ingyenes, 3-12 év között 4.500 Ft/fő/éj 

Szolgáltatások: mindkét szinten felszerelt konyha, légkondícionált, Wifi, TV, nagy kerthelyiség, grillterasz, 
őrzött helyen parkolási lehetőség 
Fizetési lehetőség: bankkártya, készpénz  
 
 

 

 

 

Csongrád-Bokros 
 

Bokrosi Mihály Tanya    

6648 Csongrád-Bokros, Tanya 1265  

Telefon: 20/437-8043 

E-mail: kapcsolat@mihalytanya.info  mihalytanya@gmail.com Web: www.mihalytanya.info 

mailto:jozsef.felfoldi@gmail.com
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Férőhely: 2x4 ágyas szoba, összes férőhely: 8 (1 szoba pótágyazható 1 fővel) 

Szolgáltatások: étkezési lehetőség(falusi vendégasztal keretén belül), horgászat, kézműves foglalkozás, 
íjászat, konyha (bioételek, helyben készült ételek), tűzrakóhely, parkolás zárt udvarban. Kérhető ellátás bio 
és helyben készült ételekkel. Teljesen gyermekbarát környezet, új bútorokkal berendezett, kerti kiülő, kerti 
étkezési lehetőség. TV és internet hozzáférés. 

Árak: 15.000 Ft/szoba pótágy: 1500 Ft/fő/éj 
Fizetési lehetőség: Előleg (10%) átutalással, a többi a helyszínen készpénzzel 

 

Pöttyös Tanya   

6648 Csongrád-Bokros, Bokros utca 1666. 

Telefon: 30/559-78-53 

E-mail: info@pottyostanya.hu web: www.pottyostanya.hu 

Férőhely: 3 db 1 ágyas szoba ( 3 koronás) 5 db 2 ágyas szoba (4 koronás) minden szoba pótágyazható 

Szolgáltatások: wellness részleg, Wifi, kölcsönbringa, horgászás, kóstoló, állatsimogató, főzési lehetőség, 
táborok, reggeli 

Árak:  

 

mailto:info@pottyostanya.hu

