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Szegedi árak

A megyeszékhelyen 4 ágyas
apartmant találtunk egy
éjszakára 30 ezer és 34 ezer
600 forintért is. A szállodák
szobaárai 11 ezer 900 és 35
ezer forint között mozognak. Az
Anna fürdıben a családi jegy
3300 forint, ezért 2 felnıtt és 1
diák léphet be, a kiegészítı
diákjegy 900 forintba kerül. A

Hosszú hétvége a megyében: 100 ezerbıl
utazhat a család

Egyre több család dönt úgy, hogy külföld helyett inkább itthon vakációzik.
Vásárhelyen egy átlagos család körülbelül 72 ezer 700 forintért tölthet egy hosszú
hétvégét – ebben a szállás mellett az étkezés és a belépıjegyek ára is benne van.
Szentesen, Makón és Csongrádon hasonló költséggel vakációzhatunk.

Az elmúlt években egyre többen döntenek úgy, hogy
nyári vakációjukat nem valamelyik kedvelt külföldi
üdülıparadicsomban, hanem itthon töltik el. Kíváncsiak
voltunk, hogy egy átlagos 4 tagú család Csongrád megye
nagyobb városaiban mennyiért nyaralhat, ha a legtöbb
látnivalóra befizet.

Hódmezıvásárhelyi panziókban és hotelekben napi 10
és 12 ezer forint között mozognak a szállásárak, reggeli
nélkül. Kempingezni is lehet: a sátorverés 1190 forintba
kerül egy éjszakára, de 6900 lehet bérelni 2 személyes
faházat is, a pótágyért 1900 forintot kell fizetni. A város és környéke bıvelkedik
látnivalókban. A Tornyai János Múzeumban a felnıttjegy 400, míg a gyerek 200
forintba kerül, ugyanennyiért sétálhatunk végig az Alföldi Galéria kiállítótermein is.
Az Emlékpontban a teljes árú jegy 800, a diák pedig 400 forint, a holokausztkiállítás
azonban ingyenes. A családi jegy a strandra 2350 forintba kerül, ezért 2 felnıtt és 1
diák léphet a fürdıbe, de váltható hozzá kiegészítı diákjegy, ez 550 forint. Ha a
családnak mozizni támad kedve, azt is megteheti: a szülık fejenként 600, a gyerekek
400 forintért ülhetnek a nézıtérre. Vásárhelyen – beleszámítva a napi háromszori
étkezést is – egy 4 tagú család körülbelül 72 ezer 700 forintért üdülhet 3 napot és 2
éjszakát. Ha hozzáadjuk az utazási költséget és a költıpénzt, 100 ezer forintból
kijöhet a hosszú hétvége.

A szomszédos Szentesen 4 személy találhat szállást
éjszakára már 12 ezer forintért, de lehet bérelni 4
ágyas faházat is, ezért a fıszezonban 9600 forintot
kell fizetni. A Kurca-parti város múzeumában a
családi belépı 400 forint, míg a Széchenyi ligetben
lévı régészeti győjtemény és idıszaki kiállítóhely
megtekintéséért 300 forintot kell fizetni a
pénztárnál. A strandfürdıben a családi jegy 1900
forint, a mozi fejenként 550-be kerül. Szentesen egy
hosszú hétvége – ugyancsak étkezéssel és belépıkkel
együtt – nagyjából 67 ezer 800 forintba kerül.

A csongrádi és a makói szállásadók is annyit kérnek
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Hírlevél feliratkozás

Értesülni szeretnék a napi friss
helyi hírekrıl! E-mailemre levél
érkezik, amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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Móra Ferenc Múzeumban a
felnıttek 600, a gyerekek és a
nyugdíjasok 300 forintért
nézhetnek szét.

egy éjszakáért, mint Vásárhelyen és Szentesen. A
Maros-parti város termál- és gyógyfürdıjében 2610
forint a családi belépı, Csongrádon ez 10 forinttal
olcsóbb. A múzeum mindkét településen 200 forint
fejenként. A Tisza-parti városban 3 napért és 2
éjszakáért – beleszámítva az étkezést és a jegyeket
– körülbelül 66 ezer 400 forintot kell fizetni, a
család költsége Makón ugyanekkora.
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