
 
 

Szigetmonostor-Horány Pest megyében a Szentendrei-sziget déli 

részén helyezkedik el, Budapesttől légvonalban 20 km-re.  

Szigetmonostor négy dunai átkelőhellyel rendelkezik, melyből a 

Dunakeszi-Horány és a Határcsárda-Szigetmonostor átkelőn komp is 

üzemel, így akár kompon is érkezhetünk.  

 

A sziget a Duna - Ipoly Nemzeti Park része, így a természetjárást és vízi sportokat kedvelő 

idelátogatóknak egyedülálló élményben lehet része. Az ősfás lakó- és üdülőövezet 

csendet, nyugodt pihenést, 

igazi kikapcsolódást 

biztosít.  

A Duna homokos 

partszakaszait, a látogat- 

ható, halban gazdag, re-

mek horgásztavakat, lo-

vardák nyújtotta lehe-

tőségeket fedezhetnek fel 

gyalogosan, vagy akár 

kerék-párral is.   

 

A Semmelweis Egyetem Üdülője Szigetmonostor-Horány, Nagyduna sétány 9. szám alatt, 

egyszerű szállást biztosít a pihenni vágyóknak. A családias üdülőhely hatalmas ősfás 

parkjában lehetőség van aktív, pl. 

ping-pong, tollaslabdajáték és 

passzív kikapcsolódásra is. A 

nyugodt pihenésre vágyóknak a 

szabad strand vagy az üdülő ősfás 

parkja nyújt zavartalan kikapcso-

lódást. Az üdülőben két épületben,  

2, 3 és 4 ágyas szobákban történik 

az elszállásolás. Mindkét épülethez  

tartozik zöld terület. 

 Szigetmonostor-Horány üdülési lehetőség 
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A sátrazás szerelmeseinek is lehetőségük van hódolni szenvedélyüknek, és akik nem 

szeretnének itt éjszakázni, azok a látogatójegy vásárlása ellenében használhatják az 

üdülő szolgáltatásait. 

 

A közösségi konyha főzési lehetősége mellett a szabadban sütést és bográcsozást is 

gyakorolhatják, mely nem zárja ki a közelben lévő hangulatos kisvendéglők, halász-

csárdák látogatását. Egy jó könyv, az esti kártya partik, vagy egy jó beszélgetés mellett 

gondtalan napokat élvezhetünk a területen családunkkal.  

 

A kellően fiatal és rugalmas látogatók, ha tovább szeretnék élvezni a természetet és a jó 

társaságot, sátrat is állíthatnak a kertben. A sátorhelyért semmilyen költséget nem 

számolunk fel, az abban tartózkodók csak 600 Ft/nap/fő költségtérítést fizetnek. 

Mint azt már korábbi (május 27.) értesítésünkben közzétettük, a 32 férőhelyes üdülő 2010. 

június 1 - szeptember 15-ig fogadja a pihenni vágyó dolgozóinkat. Ajánljuk családoknak és 

baráti társaságoknak, a tényleg nyugodt kikapcsolódásra vágyóknak, biciklitúrát és 

kirándulást szervezőknek egyaránt. 
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A kellően fiatal és rugalmas látogatók, ha tovább 

szeretnék élvezni a természetet és a jó társaságot, 

sátrat is állíthatnak a kertben, természetesen csak korlátozott mennyiségben. A 

sátorhelyért semmilyen költséget nem számolunk fel, csak az abban tartózkodók 600 

Ft/nap/fő költségtérítést fizetnek. 

Törzsök Mártonné az üdülő gondnoka 06/20-825-9812 telefonszámon szívesen ad minden 

érdeklődőnek felvilágosítást, tájékoztatást. 

  
Szeretettel várjuk kikapcsolódásra vágyó vendégeinket! 

 

        Bokor László 

Üzemeltetési igazgató 

ÁRAK 
0-4 éves korig ingyenes gyerek 
4-14 éves korig    800 Ft/nap 

felnőtt 14 éves kortól 1.300 Ft/nap 
Látogató jegy 
(üdülő használat, 
ottalvás nélkül) 

18 éves kortól    600 Ft/nap 

 
Ágynemű használat költsége egyszeri 200 Ft/fő 
18-70 éves kor között 150 Ft/fő/nap idegenforgalmi adó 
fizetendő 
Az ár tartalmazza a víz-, villany-, gáz és végtakarítás 
költségét. 

 
Cím: Szigetmonostor-Horány 
  Nagyduna sétány 9. 
 
Gondnok: Törzsök Mártonné 
Tel:  06/20-825-9812 
 
GPS: 47o 40' 02" É 
 19o 06' 43" K 


