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Hasznos tudnivalók
Belépőjegyek
A katalógusban szereplő utazások részvételi díja nem tartalmazza a belépőjegyek, hajójegy, tömegközlekedéshez
szükséges
jegyek
költségét! Az
ettől
eltérő
eseteket,
az
aktuális
programnál
jelöljük!
Katalógusunkban és weboldalunkon is tájékoztató árakat közlünk a belépőjegyekről, eltérések azonban az
időközben történő változások miatt előfordulhatnak. A csak belépőjeggyel megtekinthető programokon a részvétel
nem kötelező, a lehetőségek közül mindenki kiválaszthatja az érdeklődésének megfelelő ajánlatot. Idegenvezetőink
vásárolják meg a jegyeket, ahol lehetőség van csoport jegyet váltanak, ezzel pénzt és időt takarítva meg az Ön
számára.
Amennyiben a belépőjegyről nyugtát szeretne igényelni, a helyszínen egyéni jegyvásárlás szükséges, a csoportos
belépőjegyekről egy összegben állítják ki a befizetést. Ebben az esetben azonban nem tudják a csoporttal együtt,
csak
egyénileg
megtekinteni
a
nevezetességet.
Az idegenvezetők által beszedett költségek általában nem csak magát a belépőjegy árát tartalmazzák, hanem az
azon felül fizetendő költségeket is, úgymint: helyi idegenvezető díja, foglalási és egyéb regisztrációs díjak,
fülhallgatós készülék díja, amin az idegenvezető tárlatvezetését hallják, valamint az egész program
szervezési költségei. Ezekről az idegenvezetők a program ismertetése során tájékoztatást adnak.
Biztosítás
Utasbiztosítás: A részvételi díjak utasbiztosítást nem tartalmaznak, megkötése azonban az utazáson való részvétel
feltétele. Amennyiben rendelkezik az adott utazás időpontjában érvényes utasbiztosítással, abban az esetben
nyilatkozat kitöltése mellett, eltekintünk a megkötésétől. Ebben a nyilatkozatban kijelenti, hogy érvényes
biztosítással rendelkezik! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bankkártyához mellékelt biztosítás nem minden
esetben nyújt teljes körű fedezetet. A E111-es EU-s kártya szintén nem azonos a BBP (baleset-betegségpoggyászbiztosítás)-vel, és nem nyújtja ugyanazon szolgáltatásokat.
Útlemondási biztosítás: A katalógusban szereplő utazásaink részvételi díja nem tartalmazza az útlemondási
biztosítást, mely 1,8%. A biztosítás a szerződő utazásképtelensége esetén, valamint közvetlen családtag
megbetegedése, balesete stb. esetén nyújt fedezetet. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel kötött
útlemondási biztosítás alapján az utazásképtelenséget minden esetben írásban kell bejelenteni, az elbírálás a
Biztosító Társaság szabályzata szerint történik. Az útlemondási biztosítás alapján A kárrendezés egyik fontos alapja
az utazásképtelenség hiteltérdemlő igazolása. A Biztosító Társaság 20% önrész megtartásával (és az útlemondási díj
kivételével) a fennmaradó részt visszautalja a megadott bankszámlára. A kárrendezés minden esetben a Biztosító
Társaság és a szerződő fél között zajlik. Az Útlemondási kárbejelentő lapot irodánk állítja ki, amelyhez a biztosító
által bekért dokumentumokat a károsultnak kell csatolnia és benyújtania a Biztosító Társaság felé. Az útlemondási
biztosításra vonatkozó feltételeinket tartalmazó szerződést, szórólapot kérje irodánkban vagy tájékozódjon
weboldalunkon.
Fontos: a sztornó biztosítás már megkezdett utazás esetében nem nyújt fedezetet!
Csoportoskedvezmény
10-nél több utazó esetén, kedvezményt biztosítunk, amelyről érdeklődjön irodánkban.
Ellátás
Az adott országoknak és szálláskategóriáknak megfelelően az ellátás típusa többféle lehet.
Kontinentális reggeli-főleg Olaszország esetében: melegital (kávé, tea) vaj, dzsem, pékárú.
Bővített kontinentális reggeli: melegital (kávé, tea) vaj,dzsem, pékárú, felvágott, sajt,narancslé.
Büfé reggeli-pl. Lengyelország, Ausztria, Németország: hideg-meleg büfé, melegitalok, juice.
Kontinentális büfé reggeli-főleg Franciaország esetében: müzli, kalács, bagett, dzsem, melegital (kávé, tea, kakaó),
juice.
Természetesen igény szerint választhatják a félpanziós ellátást is. A félpanziós felár szerint feltüntetett plusz
költség megfizetése mellett az utazásuk ideje alatt reggelit és vacsorát tartalmazó ellátást biztosítunk.
Ebben az esetben az ár az első napi vacsorától kezdődően az utolsó napi reggeliig tartalmazza az ellátást.
Amennyiben a részvételi díj az alapellátáson (reggeli) kívül bármilyen plusz térítésmentes étkezést tartalmaz, erre
vonatkozóan az adott programokhoz tartozó utazási információkban találnak pontos tájékoztatást az esetleges
ebédek vagy vacsorák tekintetében. Amennyiben az utazási információkban félpanziós felár nem szerepel, a
vacsora előre nem befizethető, a helyszínen idegenvezetőink nyújtanak segítséget az étkezések lebonyolításában.
Tájékoztató árak az étkezésekre vonatkozóan a helyszíni költségek között kerültek feltüntetésre.

Vegetáriánus menüigényüket kérjük a jelentkezéskor vagy legkésőbb az utazást megelőző min. 3 napban
szíveskedjenek jelezni. A vacsorák többnyire a szállodákban vagy programtól függően városi éttermekben zajlanak.
Speciális menük (dietetikus, gluténmentes stb.) biztosítására a szállodák általában nincsenek felkészülve. A vacsora
az adott ország étkezési szokásainak megfelelő, többnyire 3 fogásos menü, melyek italfogyasztást nem
tartalmaznak, ennek költsége helyszínen fizetendő. Néhány programunk esetében az utazási információkban
önellátás szerepel. Ezeknél a programoknál sem reggeli, sem vacsora nem fizethető be előre.
Fakultatív programok
A kirándulásainkban, körutazásainkban szereplő fakultatív programok csak abban az esetben indulnak, ha a
jelentkezők létszáma eléri a meghirdetett minimális létszámot. Amennyiben a fakultatív kirándulásra jelentkezők
száma a meghirdetett minimális létszámot nem éri el, a befizetett összeget visszatérítjük, kárigényt az elmaradt
programmal kapcsolatban elfogadni nem tudunk. A belépődíjak minden esetben külön fizetendőek!. Az árak
tájékoztató jellegűek! Katalógusunk készítésekor még nem minden ár állt rendelkezésünkre, így az időközben
történő esetleges árváltozások miatt eltérések előfordulhatnak.
Foglalás, jelentkezés
Programjainkra a jelentkezés 40% előleg befizetésével történik. A foglalás további feltételeire az Utazási Szerződés
feltételei vonatkoznak. A jelentkezéssel egyidejűleg kérjük, szíveskedjenek megadni pontos adataikat:
személyigazolvány szerinti név, lakcím. A pontatlan vagy hiányos adatok megadása esetén felelősséget vállalni nem
tudunk! Érvényes utasbiztosítás kiállításának alapfeltétele a születési dátum és lakcím pontos megadása.
Jelentkezni országszerte szerződéses Partnereinknél lehet vagy közvetlenül irodánkon keresztül személyesen vagy
elektronikus úton, ebben az esetben a szerződést közvetlenül az Ön által megadott elérhetőségre továbbítjuk és a
jelentkezéshez szükséges előleget befizethetik az irodánkban személyesen készpénzben, vagy banki átutalással.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben foglalásukat partnerirodán keresztül bonyolítják, szerződésük csak
az iroda által továbbított hivatalos megrendelést és átutalást követően válik véglegessé.
Idegenvezetők
A programok zavartalan és precíz lebonyolítása minden esetben az Idegenvezető munkáját dicséri. A katalógusban
szereplő programokat szakképzett, több éves gyakorlattal rendelkező idegenvezetők kísérik. Az uniós előírásoknak
is megfelelően külföldön az idegenvezetők hivatalosan csak csoportkísérő szerepet tölthetnek be és egyes
tartományokban szigorú előírás a helyi idegenvezető biztosítása. Egyes múzeumokban, régészeti területeken
illetve bizonyos nevezetességek közvetlen közelében a vezetés csak a régió által kiadott engedéllyel rendelkező
helyi idegenvezetők részére lehetséges. A szigorúan csak tárlatvezetővel, helyi idegenvezetővel megtekinthető
nevezetességeket a belépők felsorolásánál szerepeltetjük. Amennyiben az adott program egy érintett
nevezetesség helyi idegenvezetővel történő megtekintését nem teszi lehetővé (időhiányában stb.), vagy adott
esetben egy templomon belül tilos az idegenvezetés, a részletes ismertetés már részben az autóbuszon vagy
közvetlenül a látnivaló megtekintése előtt történik. Tekintettel az Önök érdekeire, elkerülendő az ebből származó
jelentős plusz költségeket és megspórolva a fordításokkal elveszített, esetleges további programra fordítható
értékes időt, idegenvezetőink gyakorlottsága és maximális felkészültsége megengedi számunkra, hogy csak a
valóban feltétlenül szükséges esetekben igényeljünk a helyi asszisztenciát. Természetesen amennyiben csak egy
mód van rá, az adott területen igyekszünk magyar nyelvű idegenvezetőt biztosítani.
Időjárás
Esernyő, esőkabát minden utunknál, minden évszakban célszerű lehet. Kis üvegben ásványvíz, főleg a nagy nyári
melegben különösen ajánlott. A városnézések rossz idő esetén is megtartásra kerülnek (pl. esőben). Tavasszal és
ősszel a korai sötétedés miatt egyes programok már sötétben kerülnek megtartásra, így bizonyos látnivalókat
nappali fényben nem, csak esti kivilágításban láthatnak!
Minimális résztvevők létszáma
Csoportos utazásoknál a minimális résztvevők száma programjainknál 35 fő, ez minden esetben fel van tüntetve az
adott út leírásánál.
Mobiltelefon
A mobiltelefonok használata külföldön elég drága, így használata csak legvégső esetben javasolt. Fizetni nem csak a
hívás indításáért, de a hívás fogadásáért is kell, valamint az sms küldés is drágább, mint itthon. Az egyetlen
díjmentes szolgáltatás külföldön az sms fogadás. Amennyiben kártyás és nem előfizetéses mobilkészülékkel
rendelkeznek, a külföldi hívások bonyolításhoz a hazai szolgáltatótól függően általában a szolgáltatás aktiválása
szükséges. Célszerű erről, illetve a hívások díjairól is előre tájékoztatás kérni a telefon társaságtól.

Öltözködés
Programjainkon a sok látnivaló miatt hosszabb gyalogos sétákra kell számítani, ezért kényelmesen öltözzenek,
réteges öltözködés javasolt. Ügyeljenek a kényelmes cipőre. A templomok meglátogatása hölgyek számára csak
vállat és térdet takaró ruházatban lehetséges, ezért még nyári útjainknál is javasolt kis kardigán vagy kendő
becsomagolása, melyet mindenképpen vigyenek magukkal a városnézésekre is. Urak számára nyári programoknál
nem javasolt a rövidnadrág, helyette ajánljuk inkább a vékony hosszúnadrág viselését, ugyanis ők sem léphetnek
be a templomokba olyan ruhában, ami szabadon hagyja a térdet. Mivel a szálláshelyek sok helyen kis teljesítményű
fűtőtestekkel rendelkeznek és az egyéni igények eltérőek lehetnek, célszerű meleg pizsamát csomagolni. A buszos
utazás kényelmesebbé tételéhez javasolt vékony útitakaró és kispárna.
Egyedül utazók
Irodánk minden esetben próbálja az Önök érdekeit figyelembe venni, és a lehető legkevesebb felárral terhelni a
velünk utazókat.
Programok
Olvassák el figyelmesen az utazásokkal kapcsolatos tájékoztatót. Amennyiben több információra lenne szüksége,
egészségi állapota, teherbírása alapján bizonytalan, hogy az adott program esetlegesen nem túl megterhelő-e az
Ön számára, döntése előtt kérje ki munkatársaink véleményét is. Több utazásunk esetében a programok pontos
lebonyolítása, a számtalan látnivaló meglehetősen aktív részvételt jelent a csoport részére így sokak számára
fárasztó lehet. Természetesen amennyiben inkább egy kényelmes séta vagy több szabadidő mellett döntenek, erre
is
lehetőségük
nyílik
az
idegenvezetővel
történő
előzetes
egyeztetéssel.
A városnézések programja az esetleges nyitva tartások függvényében természetesen változhat. Amennyiben
időjárási viszonyok vagy egyéb körülmények indokolttá teszik, és lehetőség adódik az egyes napok programjának
komplett vagy részleges felcserélésére, akkor megbízott idegenvezetőnk az irodával történő egyeztetést követően,
a csoport érdekeit szem előtt tartva a módosítást a program zavartalan bonyolításának érdekében megteheti.
A programváltoztatás jogát minden utunk esetében fenntartjuk!
Részvételi díj
Az utazási információkban megadott alapár tartalmazza az utazást, a program szerinti szállást, a megadott ellátást,
idegenvezetést, de nem tartalmazza a utas-és útlemondási biztosításokat, belépőket és a fakultatív kirándulásokat.
Az árváltoztatás jogát szerződés szerint fenntartjuk! Az indulás előtt legkésőbb 5 nappal irodánk részletes
részvételi jegyet ad ki mely tartalmazza a programmal és utazással kapcsolatos alapvető információkat.
Szállás
Körutazásainknál többnyire évek óta használt, jól bevezetett szálláshelyeket használunk, illetve igyekszünk minden
esetben a lehető legkörültekintőbben kiválasztani az adott program lebonyolításához leginkább megfelelő,
elhelyezkedés szempontjából legjobb adottságokkal rendelkező szállodát választani. Természetesen sok
szempontot kell figyelembe vennünk, ugyanakkor a versenyképes és kedvező ár biztosítása is nagyon lényeges
szempont, így autóbuszos utazásaink esetében általában standard/turistakategóriájú szálláshelyeket használunk,
többnyire 3*-os kategóriában, ill egyes programjainknál az elhelyezés faluturizmus keretein belül magánházaknál
történik, különbejáratú kétágyas szobákban fürdőszoba használattal. Az eltéréseket katalógusunkban a szállás
feltüntetésénél jelezzük.
Az egyes programoknál a választott szállodák hivatalos besorolása kerül feltüntetésre. A különböző szálláshelyek
esetében a szoba elosztás minden esetben a helyszínen történik. Esetleges speciális igényeiket kérjük előzetesen
jelezni.(franciaágyas szoba-külön ágy stb.) Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szállodai szobákban hagyott
tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk. Készpénzt, ékszereket csak a szoba széfben elzárva hagyjunk!
Végezetül szeretnénk felhívni kedves utasaink figyelmét, hogy sok szállodában az egyágyas és a háromágyas
elhelyezés nem feltétlenül egyenértékű a kétágyas elhelyezéssel. Néha még akkor sem, ha magas az egyágyas
szoba felára, vagy ha a harmadik ágyra semmilyen kedvezményt nem adnak.
Utazási Utalvány
Ajándékozzon utazási utalványt barátainak, családtagjainak tetszőleges összegben igényes kidolgozásban.
Utazási szerződés
Jelentkezés előtt kérjük, minden esetben olvassa el a katalógusban ill. a weboldalunkon szereplő Általános
Szerződési Feltételeket (ÁSZF), mely az érvényes jogszabályok és kormány rendeletek tartalmának megfelelően
került elkészítésre. Az utunkon részt vevő utasok az utazás megrendelésekor tudomásul veszik és maguk és
utastársaik nevében is elfogadjuk az ÁSZF-ben és a Hasznos tudnivalókban leírtakat!

Úti okmányok
A jelentkezésnél illetve az utazást megelőzően kiküldött Utastájékozatókban pontos információkat kapnak az adott
országra vonatkozó beutazási szabályokról. Ezek maradéktalan betartása az Ön felelőssége. (Általános információk:
www.kulugyminiszterium.hu) Érvénytelen útiokmánnyal történő kiutazásnál, a meghiúsult utazás esetén irodánkat
kártérítési kötelezettség nem terheli. Nem magyar állampolgárok utazásnak esetében, a vonatkozó beutazási
szabályokról kérjük, tájékozódjanak a felelős szerveknél illetve a jelentkezéskor minden esetben kérjük megjelölni
az Utazók állampolgárságát.
Valuta
A szükséges valutáról kérjük, gondoskodjanak előre, még itthon Magyarországon. Ill. egyes programoknál előre
jelezzük, ha az adott országban kedvezőbb a pénzváltás, mint Magyarországon. Pénzváltásra az utak folyamán csak
néhány helyen van lehetőség, az árfolyamok itt általában magasabbak! Sok helyen tudnak viszont bankkártyával
fizetni, ezt érdemesebb, mint pénzt felvenni külföldi automatából, mert ennek nincs költsége.
Buszos utazások
A minőségi utazásszervezés elsődleges alapja a biztonságos utazás, ennek érdekében utazásainkat kizárólag a
nemzetközi színvonalnak megfelelő luxusautóbuszokkal bonyolítjuk. Az utazások modern, biztonságos és
kényelmes, légkondicionált autóbuszokkal történnek, amelyek DVD lejátszóval és általában büfével felszereltek. A
büfé üzemeltetése a gépkocsivezetők feladata, a büfé kínálatát ők határozzák meg. Az autóbuszon személyenként
1 db 5 kg-os kézipoggyász és egy kb. 15 kg-os feladható csomag szállítható! Fontos! Az adott indulási időponttól az
utazások zavartalan bonyolítása érdekében eltérni nem tudunk! Hosszabb autóbuszos utazások esetében a
rendszeres időközönként (3-4 óra) megtartott 15-20 perces pihenők egyrészt a programok pontos
időbeosztásához, másrészt pedig a nemzetközi előírásokhoz alkalmazkodnak, melyek betartása a programok
pontos menetének alapfeltétele. Az autóbuszokon a helyfoglalás jelentkezési sorrendben történik, az előleg
befizetésekor a szabadhelyek függvényében biztosítjuk az üléshelyfoglalás lehetőségét. Fix ülőhely foglalására van
lehetőség, mely 1 000 Ft/fő. Az utolsó sor férőhelyeire árkedvezményt nem biztosítunk! Az autóbusz
típusváltásának jogát az iroda fenntartja! A meghirdetett létszámnál jelentősen kisebb vagy nagyobb csoport
indításánál az iroda az autóbusz típusára vonatkozó változtatás jogát szintén fenntartja, mely esetleges kisebb,
vagy nagyobb autóbusz esetében eredményezheti az üléshely módosulását is. Az autóbuszok vezetői
valamennyien sokéves gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetők, akik a célterületeken szinte mindig jó
helyismerettel rendelkeznek. Az autóbuszokban kérjük a dohányzás mellőzését. A tiszta levegő kellemesebbé teszi
az utazást. Ugyanakkor útközben pihenőkkel, illetve fotószünetekkel a dohányosok igényeit is igyekszünk
kielégíteni
Felszállási lehetőségek:
Több felszállási lehetőség az útvonalnak megfelelően előre egyeztetett helyen. A különböző úticéloknál útvonaltól
függően további felszállási illetve csatlakozási lehetőségekre is mód nyílik, melyeket, kérjük egyeztessen
irodánkkal! A programváltozás jogát minden utunk esetén fenntartjuk!
Tatabánya, 2019.
Utas/megrendelő
A katalógus készült 2019. február hónapban. A katalógusban előforduló elütési, szerkesztési hibákért
felelősséget nem vállalunk!

Utazásaink kényelméről a Szöllősi Travel Kft. autóbuszai gondoskodnak!

www.szollositravel.hu
Tatabánya
E-mail: szollositravel@t-online.hu
Tel.: 34/316-265, Fax: 34/510-457
Mobil: 06 70/341 99 95

TÖRÖKORSZÁG
Földközi-tenger
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Budapestről repülővel, ALL
INCLUSIVE ellátással, luna
parkkal!
Külön fizetendő:
utasbiztosítás
(fakultatívan köthető)
A szállodát családbarát és
színvonalas szolgáltatásai
miatt pihenni vágyóknak és
családos utasainknak
ajánljuk.

Sunmelia Beach Resort Hotel & SPA *****
Fekvés
kb. 70 km-re található Antalya repülőterétől,Side
belvárosától kb. 10 km-re, közvetlenül homokosaprókavicsos tengerparton.
Felszereltség
A
napágyak,
matracok,
napernyők
és
strandtörölközők a medencénél és a tengerparton
térítésmentesen vehetők igénybe. A szórakozásról
soft animációs – és sportprogramok, valamint
wellness szolgáltatások gondoskodnak. A szállodát
elsősorban családoknak ajánljuk. A 2015-ben
megnyitott szállodában központi étterem, a’la carte
éttermek (török, olasz, kínai hal – előfoglalás
szükséges), szabadtéri medencék, gyermekmedence,
vízicsúszdák találhatók.
Szobák
Minden
szobában
műholdas
TV,
minibár,
légkondicionálás
és
erkély
gondoskodik
a
kényelemről. A privát, zuhanyzós fürdőszobában
hajszárító és ingyenes pipereszett is rendelkezésre áll.
A szobából kilátás nyílik a tengerre. 471 szobával
rendelkező szálloda. A fürdőszobában zuhanyzó/ kád,
WC, hajszárító található. Az Economy szoba típus kb.
29 m², wi-fi internet kapcsolat térítés ellenében.
Szórakozás
Aerobik, Animációs műsorok, Asztalitenisz, Boccia,
Darts, Diszkó, Esti showműsorok, Fitneszterem,
Gimnasztika, Teniszfelszerelés (térítés ellenében),
Teniszpálya, Teniszpálya világítás

Ellátás
All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00 óra között vehető
igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli,
késői reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben,
tea, kávé, sütemény, éjjeli menü. Tartózkodás alatt egy
alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte
éttermekben, de előfoglalás szükséges. A bárokban és a
főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az
import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen
facsart gyümölcslevek, valamint a disco bárjábanban a
fogyasztás térítés ellenében lehetséges.
Wellness
Belső medence, Jakuzzi, Masszázs (térítés ellenében),
Peeling (térítés ellenében), SPA központ, Szauna
(térítés ellenében), Törökfürdő.
Szolgáltatások
Autóbérlés (térítés ellenében), Diszkó bár (térítés
ellenében), Fodrászat (térítés ellenében), Konferencia
terem, Központi étterem, Külső medence, Lobby bár,
Matrac
(medencénél),
Matrac
(tengerparton),
Medence bár, Mosoda (térítés ellenében), Napernyő
(medencénél), Napernyő (tengerparton), Napágy
(medencénél), Napágy (tengerparton), Orvosi ügyelet
(térítés ellenében), Snack bár, Strandtörölköző,
Szobaszerviz, Tengerparti bár, Wireless (lobbyban),
Étterem bár, Üzletek (térítés ellenében).

Quattro Beach*****
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Budapestről repülővel, VÍZI
CSÚSZDÁK, ULTRA ALL
INCLUSIVE!
Külön fizetendő:
utasbiztosítás
(fakultatívan köthető)
A jó minőségű szállodát
pároknak és pihenni
vágyóknak egyaránt ajánljuk.
Az utazás szervezője:
Sun&Fun Holidays

Fekvés
A szálloda kb. 110 km-re található Antalya
repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 12 km-re,
Konakli városában, közvetlenül a homokos-kavicsossziklás tengerparton. A 2014 májusában megnyílt
szállodában központi étterem, tengerparti étterem,
a’la carte éttermek (olasz, hal, mexikói - előfoglalás
szükséges), bárok (lobby, tengerparti, medence,
diszkó bár) és diszkó várják a vendégeket. A kertben
szabadtéri
medencék,
gyermekmedence,
vízi
csúszdák. A napágyak, strandtörölközők, napernyők
térítésmentesen állnak rendelkezésre a medencénél
és a tengerparton. A szórakozásról animációs és sport
programok, esti show műsorok gondoskodnak.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban
térítésmentesen.
Szobák
A szálloda 438 szobával rendelkezik, melyek
legtöbbjéhez balkon tartozik. Standard limited,
standard tengerre néző és családi tengerre néző
szobák foglalhatók. A standard limited szobák kertre
nézőek, felszereltségük: egyénileg szabályozható
légkondicionáló, televízió, széf, telefon, minibár (vízzel
és gyümölcslével naponta töltve térítésmentesen),
vízforraló. A fürdőszobában zuhanyzó/ kád, WC,
hajszárító. A standard szobák tengerre nézőek,
további felszereltségük megegyezik a limited
szobákéval. A családi szobák tengerre nézőek és
kétszobásak, további felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval.

Ellátás
Ultra all inclusive ellátás, mely 07:00-02:00 óra között
vehető igénybe, mely az alábbi szolgáltatásokat
tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a főétteremben
svédasztalos rendszerben, délutáni snackek, délutáni
kávé, tea, sütemények, friss gyümölcsök, fagylalt
(meghatározott időszakban), késő esti snackek. A
főétkezéseknél és a bárokban a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen
fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy alkalommal
térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte
éttermekben, azonban előfoglalás szükséges. Az
import italok, prémium kategóriájú italok, az a’la carte
éttermek szolgáltatásai és fogyasztás a diszkó bárban
térítés
ellenében
állnak
rendelkezésre.
Sport
Térítésmentes szolgáltatások: fi tneszterem, darts,
táncórák, kosárlabda, vízilabda, aerobik, minifoci,
asztalitenisz, strandröplabda, animációs programok,
esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők
igénybe: biliárd, motorizált vízi sportok, minigolf.
Wellness
Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, szépségszalon, egészségügyi kezelések.
Gyermekeknek
A kicsiket miniklub, mini-diszkó, gyermekmedence és
vízi csúszdák várják. Az étteremben etetőszék
igényelhető.

Green
Green Nature
Nature Diamond*****
Diamond*****
Fekvés
Fekvés

A szálloda kb. 90 km-re található Dalaman
repülőterétől,
repülőterétől, Marmaris
Marmaris központjától
központjától kb.
kb. 22 km-re,
km-re,
közvetlenül
közvetlenül aa homokos
homokos tengerparton.
tengerparton. AA napágyak,
napágyak,
matracok
matracok és
és napernyők
napernyők térítésmentesen
térítésmentesen vehetőek
vehetőek
igénybe a medencénél és a tengerparton.
Strandtörölközők
Strandtörölközők
aa medencénél
medencénél
és
és aa tengerparton
tengerparton isis letét
letét ellenében
ellenében vehetők
vehetők igény
igény
be.
be. AA szórakozásról
szórakozásról animációs
animációs és
és sportprogramok,
sportprogramok,
valamint wellness szolgáltatások gondoskodnak. A
szállodát
szállodát elsősorban
elsősorban családoknak,
családoknak, pihenni
pihenni
vágyóknak
ajánljuk.
lobbyban
wireless
vágyóknak
ajánljuk. AA
lobbyban
wireless
internetezési
lehetőség
térítésmentesen
internetezési
lehetőség
térítésmentesen
biztosított. A 2014-ben megnyílt szállodában
központi
központi étterem,
étterem, a’la
a’la carte
carte éttermek
éttermek
(térítés
(térítés ellenében
ellenében -- előfoglalás
előfoglalás szükséges),
szükséges),
szabadtéri
szabadtéri medence,
medence, gyermekmedence
gyermekmedence található.
található.
Szobák
Szobák
szálloda 639
639 szobával
szobával rendelkezik.
rendelkezik. Standard
Standard és
és suite
suite
AA szálloda
szobák foglalhatóak.
foglalhatóak. AA legtöbb
legtöbb szobához
szobához erkély
erkély tartozik.
tartozik.
szobák
standard szobák
szobák felszereltsége:
felszereltsége: központilag
központilag
AA standard
szabályozható
légkondicionáló
(meghatározott
szabályozható
légkondicionáló
(meghatározott
időszakokban működik),
működik), telefon,
telefon, televízió,
televízió, széf,
széf, minibár.
minibár.
időszakokban
(üdítő és
és sör
sör naponta
naponta töltve),
töltve), teatea- és
és kávékészítési
kávékészítési
(üdítő
lehetőség. AA fürdőszobában
fürdőszobában zuhanyozó,
zuhanyozó, WC,
WC, hajszárító,
hajszárító,
lehetőség.
köntös, papucs
papucs található.
található. AA standard
standard szobák
szobák
köntös,
alapterülete kb.
kb. 36
36 m2.
m2. megegyezik
megegyezik aa standard
standard
alapterülete
szobákéval.
szobákéval.

Ellátás
Ellátás
All inclusive
inclusive ellátás,
ellátás, mely
mely 07:00-01:00
07:00-01:00 óra
óra között
között
All
vehető igénybe
igénybe és
és az
az alábbi
alábbi szolgáltatásokat
szolgáltatásokat
vehető
tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos
svédasztalos rendszerben,
rendszerben, késői
késői reggeli,
reggeli,
étteremben
délután snackek,
snackek, délutáni
délutáni tea,
tea, kávé,
kávé, sütemény,
sütemény,
délután
fagylalt (meghatározott
(meghatározott időszakban),
időszakban), éjjeli
éjjeli snack.
snack.
fagylalt
Tartózkodás alatt
alatt egy
egy alkalommal
alkalommal térítésmentesen
térítésmentesen
Tartózkodás
lehet fogyasztani
fogyasztani valamelyik
valamelyik a’la
a’la carte
carte étteremben,
étteremben, de
de
lehet
előzetes foglalás
foglalás szükséges.
szükséges. AA bárokban
bárokban és
és aa
előzetes
főétkezéseknél aa helyi
helyi alkoholos
alkoholos és
és alkoholmentes
alkoholmentes
főétkezéseknél
italok, tea,
tea, kávé
kávé térítésmentesen
térítésmentesen fogyaszthatók.
fogyaszthatók. Az
Az
italok,
import alkoholos
alkoholos és
és alkoholmentes
alkoholmentes italok,
italok,
import
prémium kategóriájú
kategóriájú
italok, aa
frissen
facsart
prémium
italok,
frissen
facsart
gyümölcslevek, fogyasztás
fogyasztás aa lobby
lobby bárban
bárban 24
24 óra
óra után,
után,
gyümölcslevek,
fogyasztás az
az English
English pub-ban,
pub-ban, IIII Volo
Volo tengerparti
tengerparti
fogyasztás
bárban, a Spa&Juice bárban az üdítőitalok, valamint az
a'la carte
carte éttermek
éttermek szolgáltatásai
szolgáltatásai térítés
térítés ellenében
ellenében
a'la
állnak rendelkezésre.
rendelkezésre.
állnak
Sport
Sport
Térítésmentes szolgáltatások:
szolgáltatások: fitneszterem,
fitneszterem, sakk,
sakk,
Térítésmentes
animációs programok és esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes
előzetes foglalás
foglalás szükséges,
szükséges, illetve
illetve
szolgáltatásokhoz
térítés ellenében
ellenében vehetőek
vehetőek igénybe:
igénybe: vízi
vízi sportok
sportok aa
térítés
tengerparton.
tengerparton.
Wellness
Térítésmentes szolgáltatások:
szolgáltatások: belső
belső medence,
medence,
Térítésmentes
törökfürdő szauna.
szauna. Térítés
Térítés ellenében
ellenében aa vendégek
vendégek
törökfürdő
rendelkezésére állnak
állnak különböző
különböző wellness
wellness és
és szépség
szépség
rendelkezésére
szolgáltatások, SPA
SPA központ,
központ, mint
mint masszázs,
masszázs, peeling,
peeling,
szolgáltatások,
szépségszalon.
szépségszalon.
Gyermekeknek
Gyermekeknek
Gyermekmedence, gyermekmenü,
gyermekmenü, miniklub,
miniklub, játszótér,
játszótér,
Gyermekmedence,
gyermekfelügyelet
gyermekfelügyelet

TÖRÖKORSZÁG
Dalamani régió

275
275 591
591 Ft-tól/fő/7éj
Ft-tól/fő/7éj
illetékkel
illetékkel együtt
együtt

Budapestről
Budapestről repülővel,
repülővel,
közvetlen part,
ULTRA
ULTRA ALL
ALL INCLUSIVE!
INCLUSIVE!
Külön
Külön fizetendő:
fizetendő:
utasbiztosítás
utasbiztosítás
(fakultatívan
(fakultatívan köthető)
köthető)
szép környezetben
AA szép
környezetben fekvő
fekvő

szállodát
szállodát széles
széles körű
körű
szolgáltatásai
szolgáltatásai miatt
miatt aa
pihenni
pihenni vágyó
vágyó utasainknak
utasainknak
ajánljuk.
ajánljuk.
AA szállodapolitika
szállodapolitika alapján
alapján aa
hotel
hotel csak
csak 16
16 éven
éven felüli
felüli
vendégeket
vendégeket fogad!
fogad!

Pasa Beach**** Marmaris
Fekvés
Fekvés
szálloda kb.
kb. 90
90 km-re
km-re található
található Dalaman
Dalaman repülőterétől,
repülőterétől,
AA szálloda
Marmaris központjától
központjától kb.
kb. 33 km-re,
km-re, közvetlenül
közvetlenül aa
Marmaris
tengerparton.
tengerparton.
Felszereltség
Felszereltség
2013-ban részben
részben felújított
felújított szállodában
szállodában központi
központi
AA 2013-ban
étterem, a’la
a’la carte
carte étterem
étterem –– (előfoglalás
(előfoglalás szükséges),
szükséges),
étterem,
bárok (lobby
(lobby bár,
bár, snack
snack bár,
bár, medence
medence bár).
bár). AA kertben
kertben
bárok
szabadtéri medencék,
medencék, gyermekmedence,
gyermekmedence, vízi
vízi csúszda.
csúszda. AA
szabadtéri
napernyők, nyugágyak,
nyugágyak, matracok
matracok és
és aa strandtörölközők
strandtörölközők
napernyők,
medencénél és
és aa tengerparton
tengerparton térítésmentesen
térítésmentesen állnak
állnak
aa medencénél
rendelkezésre. A „B” blokk lobbyjában wireless
internetezési
lehetőség
térítésmentesen.
Szobák
A szálloda 426 szobával rendelkezik, amelyek két
épületben („A” és „B” blokkban) helyezkednek el. Az „A”
blokkban találhatóak a nagyobb alapterületű, oldalról
tengerre néző
néző szobák,
szobák, aa „B”
„B” blokkban
blokkban aa standard
standard kertre
kertre
tengerre
néző és
és standard
standard oldalról
oldalról tengerre
tengerre néző
néző szobák.
szobák. AA
néző
legtöbb szobához
szobához erkély
erkély tartozik.
tartozik. AA standard
standard szobákban
szobákban
legtöbb
légkondicionáló, televízió,
televízió, széf
széf (térítés
(térítés ellenében),
ellenében),
légkondicionáló,
minibár (kis
(kis üveg
üveg víz
víz érkezéskor
érkezéskor bekészítve.
bekészítve. AA standard
standard
minibár
szobák alapterülete
alapterülete kb.
kb. 24
24 m2.
m2. Mozgáskorlátozottak
Mozgáskorlátozottak
szobák
számára speciálisan
speciálisan kialakított
kialakított szoba
szoba igényelhető.
igényelhető.
számára

Ellátás
Ellátás
All inclusive
inclusive ellátás,
ellátás, mely
mely 07:30-24:00
07:30-24:00 óra
óra között
között
All
vehető igénybe
igénybe és
és az
az alábbi
alábbi szolgáltatásokat
szolgáltatásokat
vehető
tartalmazza: reggeli,
reggeli, ebéd,
ebéd, vacsora
vacsora aa központi
központi
tartalmazza:
étteremben svédasztalos
svédasztalos rendszerben,
rendszerben, késői
késői reggeli,
reggeli,
étteremben
délután snackek,
snackek, délutáni
délutáni tea,
tea, kávé,
kávé, sütemény,
sütemény, éjjeli
éjjeli
délután
leves. AA bárokban
bárokban és
és aa főétkezéseknél
főétkezéseknél aa helyi
helyi
leves.
alkoholos és
és alkoholmentes
alkoholmentes italok,
italok, tea,
tea, kávé
kávé
alkoholos
térítésmentesen fogyaszthatók.
fogyaszthatók. Az
Az import
import alkoholos
alkoholos
térítésmentesen
és alkoholmentes
alkoholmentes italok,
italok, aa frissen
frissen facsart
facsart
és
gyümölcslevek, fagylalt,
fagylalt, valamint
valamint az
az a’la
a’la carte
carte étterem
étterem
gyümölcslevek,
szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
Sport
Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, vízi aerobik,
darts, asztalitenisz, fitneszterem, soft animációs
programok és alkalmanként esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés
ellenében
vehetőek
igénybe.
igénybe.
térítés
ellenében
vehetőek
Wellness
Wellness
Térítésmentes szolgáltatások:
szolgáltatások: belső
belső medence,
medence,
Térítésmentes
törökfürdő, szauna.
szauna. Térítés
Térítés ellenében
ellenében aa vendégek
vendégek
törökfürdő,
rendelkezésére állnak
állnak különböző
különböző wellness
wellness és
és szépség
szépség
rendelkezésére
szolgáltatások, SPA
SPA központ,
központ, mint
mint masszázs,
masszázs, peeling.
peeling.
szolgáltatások,
Gyermekeknek
Gyermekeknek
kicsiket gyermekmedence,
gyermekmedence, vízi
vízi csúszda
csúszda várja.
várja.
AA kicsiket

229
229 591
591 Ft-tól/fő/7éj
Ft-tól/fő/7éj
illetékkel
illetékkel együtt
együtt

Budapestről
Budapestről repülővel,
repülővel, ALL
ALL
INCLUSIVE,
INCLUSIVE, VÍZI
VÍZI CSÚSZDA!
CSÚSZDA!
Külön
Külön fizetendő:
fizetendő:
utasbiztosítás
utasbiztosítás
(fakultatívan köthető)
Kellemes
Kellemes hangulatú
hangulatú
szálloda,
szálloda, melyet
melyet elsősorban
elsősorban
családoknak,
családoknak, pihenni
pihenni
vágyóknak
vágyóknak ajánljuk!
ajánljuk!
Az utazás
utazás szervezője:
szervezője:
Az
Sun&Fun Holidays
Holidays
Sun&Fun

EGYIPTOM
EGYIPTOM
EGYIPTOM

Sunwing Waterworld Makadi*****
Sunwing
Waterworld
Makadi*****
Sunwing
Waterworld
Makadi*****

A hely búvárkodásra tökéletesen alkalmas (strandcipő
Gyermekeknek
hely búvárkodásra
tökéletesen
alkalmas
(strandcipőGyermekeknek
A helyA búvárkodásra
tökéletesen
(strandcipő
Gyermekeknek
javasolt).
A szállodakomplexum
egy alkalmas
parti sétánnyal
van
MAXI
GYEREKKLUB
ÉS
BABY
SERVICE
javasolt).
A szállodakomplexumparti
egy sétánnyal
parti sétánnyal
vanMAXIMAXIGYEREKKLUB
javasolt).
Aaszállodakomplexum
GYEREKKLUB
ÉSBABY BABYSERVICE
SERVICE
összekötve
MAKADI PALACE, aegyMAKADI
SPA és van
a
Szeretnénk, ha a 4–12 éves ÉSgyermekek
is kiválóan
összekötve
a MAKADI
PALACE,
a MAKADI
SPAa és aSzeretnénk,
összekötve
a
MAKADI
PALACE,
a
MAKADI
SPA
és
Szeretnénk,
ha
a
4–12
éves
gyermekek
is kiválóan
ha
a
4–12
éves
gyermekek
is
GRAND MAKADI szállodával. A MAKADI MALL számos
éreznék magukat nyaralásuk minden percében,kiválóan
ezért
GRAND
MAKADI
szállodával.
A MAKADI
számoséreznék
GRAND
MAKADI
szállodával.
A MAKADI
MALL MALL
számos
éreznék magukat
nyaralásuk
minden
percében,
ezért
nyaralásuk
minden
percében,
ezért
bárja
és étterme
gondoskodik
az
esti szórakozásról.
A
változatos magukat
programokat
szervezünk
számukra
a hét
6
bárja
és étterme gondoskodik
esti szórakozásról.
Aváltozatos
bárjaresort
és étterme
az estiazépült,
szórakozásról.
változatos
programokat
szervezünk
számukra
szervezünk
számukra
hét a6 hét 6
luxus
keleti gondoskodik
építészet stílusban
melynek A napján.
A programokat
kicsik a helyszínen
lévő
ETI aMaxi
luxus
resort
keleti
építészet
stílusban
épült,
melyneknapján.
luxus
resort
keleti
építészet
stílusban
épült,
melynek
napján.
A kicsik
a helyszínen
lévő
ETI Maxi
A kicsik
a helyszínen
lévő felfújható
ETI Maxi
szépsége és minden jellemzője felfedezhető az
egy pólót, egy
Gyerekklubban
kapnak
szépsége
és minden
jellemzője
felfedezhető
azGyerekklubban
szépsége
és minden
jellemzője
felfedezhető
Gyerekklubban
kapnak
egy pólót,
egy felfújható
kapnak
egy pólót,
egy felfújható
impozáns
lobbyban,
a recepció
kialakításában
és aaz labdát
és egy ETI Maxi
Gyerekklub
fejkendőt.
impozáns
lobbyban,
a recepció
kialakításában
és alabdátlabdát
impozáns
lobbyban,
a
recepció
kialakításában
és
a
és
egy
ETI
Maxi
Gyerekklub
fejkendőt.
és
egy
ETI
Maxi
Gyerekklub
fejkendőt.
lobby bár berendezéseiben is. A kényelmes
Baby Service...a legkisebb ETI vendégeknek – minden
626 EUR-tól/fő/7éj
berendezéseiben
A kényelmesBaby Baby
lobby lobby
bár bár
berendezéseiben
is. Ais. kényelmes
Service...a
legkisebb
ETI vendégeknek
– minden
legkisebb
ETIMaxi
vendégeknek
minden
EUR-tól/fő/7éj
626 626
EUR-tól/fő/7éj
komplexumban
további bárok (némelyek
nyitott
RED SEAService...a
HOTELS-ben,
ahol ETI
Gyerekklub– van.
illetékkel együtt
komplexumban
további
(némelyek nyitottRED SEA
komplexumban
további
bárokbárok
(némelyek
REDHOTELS-ben,
SEA HOTELS-ben,
ahol
ETI Gyerekklub
Maxi Gyerekklub
ETI
Maxi
van. van.
valamintnyitott
a
terasszal)
működnek
éjjel-nappal,
illetékkel
együtt
illetékkel
együtt
Az ETI segít
beszerezniahol
a fontos
eszközöket, melyek
terasszal)
működnek
éjjel-nappal,
valamint
aAz ETIAzsegít
terasszal)
működnek
éjjel-nappal,
valamint
a
ETI
segít
beszerezni
a
fontos
eszközöket,
melyek
beszerezni
a
fontos
eszközöket,
melyek
legkülönbözőbb specialitásokat kínáló éttermek várják
kaució
(kb.
10-20
€)
ellenében
Budapestről repülővel, ALL
legkülönbözőbb
specialitásokat
éttermek
specialitásokat
kínálókínáló
éttermek
várjákvárjákkauciókaució (kb. (kb. 10-2010-20 €)
€) ellenében
ellenében
Budapestről
repülővel,
Budapestről
repülővel,
ALL ALL
a legkülönbözőbb
betérni vágyókat.
Az esti szórakozást
a parti
kölcsönözhetőek: szúnyogháló, (cumis)
a betérni
vágyókat. esti
Az szórakozást
esti szórakozást
a partikölcsönözhetőek:
a betérni
vágyókat.
a parti
kölcsönözhetőek:
szúnyogháló,
(cumis)
szúnyogháló,
(cumis)
INCLUSIVE, AQUAPARK
található
Show Az
Bár biztosítja.
A változatosan
üvegmelegítő, vízforraló,
pelenkázó
INCLUSIVE,
AQUAPARKsétányon
INCLUSIVE,
AQUAPARK
sétányon
található
Bár biztosítja.
A változatosanüvegmelegítő,
sétányon
található
Show Show
Bárabiztosítja.
A változatosan
üvegmelegítő,
vízforraló,
pelenkázó
vízforraló,
pelenkázó
kialakított
kültéri részben
hatalmas
Aquapark
ágy, babakocsi, strand
és vízi
játékok, bili, WC ülőke.
Külön fizetendő:
kialakított
kültéri
részben
a hatalmas
Aquaparkágy, babakocsi,
kialakított
kültéri
részben
a
hatalmas
Aquapark
ágy,
babakocsi,
strand
és
vízi
játékok,
bili,ülőke.
WC ülőke.
strand
és
vízi
játékok,
bili, WC
vízicsúszdái összesen 515 méter hosszúak. Vízesések,
Külön
fizetendő:
Külön
fizetendő:
vízicsúszdái
összesen
515 méter
hosszúak.
Vízesések,
vízicsúszdái
összesen
515 különböző
méter
hosszúak.
Vízesések,
Vízumdíj: 28 EUR/fő
pihenő
medencék
és
hullámfürdők
Ellátás
Vízumdíj:
28 EUR/fő
Vízumdíj:
28 EUR/fő
pihenő
medencék
és különböző
hullámfürdőkEllátásEllátás
pihenő
medencék
és különböző
hullámfürdők
Az ár az utas- és
biztosítják
az
egész
család
felejthetetlen
A SUNWING WATERWORLD MAKADI all inclusive
az utasAz árAz
azár
utasés és
biztosítják
az
egész
család
felejthetetlenA SUNWING
biztosítják
azIngyenes
egészbusz
család
A SUNWING
WATERWORLD
MAKADI inclusive
all inclusive
WATERWORLD
közlekedikfelejthetetlen
a Makadi
ellátást, reggelit,
ebédet, MAKADI
vacsorát, all valamint
útlemondási biztosítást nem kikapcsolódását.
kikapcsolódását.
Ingyenes
busz
közlekedik
a Makadiellátást,
kikapcsolódását.
Ingyenes
busz
közlekedik
a
ellátást,
reggelit,
ebédet,
vacsorát,
valamint
reggelit,
ebédet,
vacsorát,
valamint
útlemondási
biztosítást
nem
útlemondási biztosítást nem Bay-től 30 km-re lévő hurghadai GRAND MALL-ig.Makadi
napközben snack-et,
fagylaltot
és süteményt
biztosít.
tartalmazza!
Bay-től
30
km-re
lévő
hurghadai
GRAND
MALL-ig.
Bay-től
30
km-re
lévő
hurghadai
GRAND
MALL-ig.
napközben
snack-et,
fagylaltot
és
süteményt
biztosít.
napközben
snack-et,
fagylaltot
és
süteményt
biztosít.
tartalmazza!
tartalmazza!
Az all inclusive ellátás során 24 órában fogyaszthatóak
all inclusive
24 órában
fogyaszthatóak
all Az
inclusive
ellátásellátás
során során
24
órában
fogyaszthatóak
Szobák
a Az
helyi
nem alkoholos
italok.
A helyi
alkoholos
italok
Szobák
a helyi alkoholos
nem alkoholos
A alkoholos
helyi alkoholos
italok.italok.
A helyi
italok italok
AzSzobák
ízlésesen berendezett JUNIOR SUITE szobák (kb. 52
ezután térítés
10a helyi
órátólnem
24 óráig díjmentesek,
Az ízlésesen
berendezett
JUNIOR SUITE
szobák
(kb. 5210 órától
Az ízlésesen
berendezett
(kb. 52
10 órától
24 óráig
díjmentesek,
24 óráig
díjmentesek,
ezutánezután
térítéstérítés
m²)
egy hálószobával
ésJUNIOR
egy SUITE
nagy szobák
ülősarokkal,
ellenében
vásárolhatóak.
m²) hálószobával
egy hálószobával
és nagy
egy nagy
ülősarokkal,ellenében
A RED SEA HOTELS tagja.
m²)
egy
és
egy
ülősarokkal,
ellenében
vásárolhatóak.
vásárolhatóak.
hajszárítóval,
WC-vel,
REGGELI
REDHOTELS
SEA HOTELS
A REDA SEA
tagja.tagja.fürdőkáddal/zuhannyal,
fürdőkáddal/zuhannyal,WC-vel,
WC-vel,hajszárítóval,
hajszárítóval,REGGELI
fürdőkáddal/zuhannyal,
REGGELI
Különlegessége, hogy saját
hűtőszekrénnyel,
műholdas TV-vel, telefonnal,
WiFiSvédasztalos
reggeli
a
FINO
étteremben.
Különlegessége,
Különlegessége,
hogy hogy
saját saját hűtőszekrénnyel,
hűtőszekrénnyel,
műholdas
TV-vel,
telefonnal,
műholdas
TV-vel,
telefonnal,
WiFi- WiFi-Svédasztalos
Svédasztalos
a
FINO
étteremben.
reggelireggeli
a
FINO
étteremben.
vel,
légkondicionálóval
(szezonális),
széffel
és
erkéllyel
EBÉD
Aquaparkkal rendelkezik és
vel,
légkondicionálóval
(szezonális),
széffel
és
erkéllyel
vel,
légkondicionálóval
(szezonális),
széffel
és
erkéllyel
EBÉD EBÉD büfé, német és svájci specialitások a
Aquaparkkal
rendelkezik
Aquaparkkal
rendelkezik
és és
rendelkeznek. A CSALÁDI SUITE szobákban a nappali
Nemzetközi
közvetlenül a
rendelkeznek.
A CSALÁDI
SUITE
szobákban
a nappaliNemzetközi
rendelkeznek.
A
CSALÁDI
SUITE
szobákban
a
nappali
Nemzetközi
büfé,
német
és
svájci
specialitások
a
büfé,
német
és
svájci
specialitások
közvetlenül
a
és a háló tolóajtóval van elválasztva. A GRAND SUITE
közvetlenül
a
sörkertben, olasz és mexikói á la carte étterem, és egy a
és a tolóajtóval
háló tolóajtóval
van elválasztva.
A GRAND
SUITEsörkertben,
és a háló
vana JUNIOR
elválasztva.
A GRAND
SUITE
sörkertben,
olasz
és mexikói á la carte
étterem,
olasz és
mexikói
étterem,
és egyés egy
korallzátonyokkal övezett
szobák
nagyobbak
SUITE
szobáknál.
A
grill
étterem
várja á la carte
a
vendégeket.
korallzátonyokkal
övezetttípusú
korallzátonyokkal
övezett
nagyobbak
a JUNIOR
szobáknál. Agrill grill étterem
típusútípusú
szobákszobák
nagyobbak
a JUNIOR
SUITESUITE
szobáknál.
étterem várja várja a
a vendégeket.
vendégeket.
parton helyezkedik el.
HAPPY
BABY
SUITE
kisgyermekes
pároknak
ajánlott, A VACSORA
parton
helyezkedik
parton
helyezkedik
el. el. számos
HAPPY
kisgyermekes
pároknak ajánlott,VACSORA
HAPPY
BABY BABY
SUITESUITE
kisgyermekes
pároknak
VACSORA
gyerekbarát
megoldáson
kívül
(rácsosajánlott,
ágy,
A délben is rendelkezésre álló éttermeken kívül
számos
gyerekbarát
megoldáson
kívül
(rácsos
ágy,A délben
számos
gyerekbarát
megoldáson
kívül
(rácsos
ágy,
A
délben
is
rendelkezésre
álló
éttermeken
is
rendelkezésre
álló
éttermeken
kívül kívül
babakocsi, etetőszék, bili, játszószőnyeg) saját,
további 5, különlegességeket kínáló étterem
babakocsi,
etetőszék,
bili,
játszószőnyeg)
saját,további
babakocsi,
etetőszék,
bili, Maximum
játszószőnyeg)
további 5, különlegességeket
kínáló
étterem
étterem
bekerített
kerttel
is rendelkezik.
2 felnőttsaját,
és
választható 5, különlegességeket
a
MAKADI kínálóMALL-ban.
bekerített
kerttel
is rendelkezik.
Maximum
2 felnőtt
kerttel
is rendelkezik.
Maximum
2 felnőtt
és ésválasztható
választható a
a MAKADI
MAKADI MALL-ban.
MALL-ban.
2 bekerített
gyerek részére
ajánlott.
2 gyerek
részére
ajánlott.
2 gyerek
részére
ajánlott.

Sharm Resort****
Sharm
Resort****
Sharm
Resort****
A pazar és kényelmes SHARM RESORT szálloda 300
Sport és szórakozás
A pazar
és kényelmes
SHARM RESORT
szálloda
A pazar
és kényelmes
300 300
és szórakozás
Sport Sport
és
szórakozás
méterre
található
a SHARM
strandtólRESORT
és azszálloda
elegáns
Tenisz,
squash,
fitness terem, asztalitenisz, biliárd
méterre
található
a strandtól
és elegáns
az elegáns
méterre
található
a strandtól
és kiegészülve
az
Tenisz,
squash,
terem, asztalitenisz,
biliárd
Tenisz,
squash,
fitnessfitness
terem,
biliárd
testvérszállodával,
a SHARM
PLAZA-val
várja
a sport
szerelmeseit.
A Spa, asztalitenisz,
az Aqua Center,
a
testvérszállodával,
a SHARM
PLAZA-val
kiegészülve
testvérszállodával,
a
SHARM
PLAZA-val
kiegészülve
várja
a
szerelmeseit.
Spa,
az Aqua
Center, a
várja aSzalon
sport sport
A Spa,A az
Aqua
Center,
működik. Összesen 284 szoba és számos szolgáltatás
Beauty
aszerelmeseit.
lazítani és szépülni
vágyóknak
nyújt a
működik.
Összesen
284 szoba
és számos
szolgáltatás
működik.
Összesen
284
szoba
és
számos
szolgáltatás
Beauty
Szalon
a
lazítani
és
szépülni
vágyóknak
nyújt
Beauty
Szalon
a
lazítani
és
szépülni
vágyóknak
nyújt
gondoskodik a gondtalan pihenésről. A lobby és a
magas szintű szolgáltatásokat, az animációs
gondoskodik
a gondtalan
pihenésről.
A lobby
és magas
a
gondoskodik
a gondtalan
pihenésről.
lobby
és
magas
szintű szolgáltatásokat,
az animációs
szintű
az valamint
animációs
recepció
a SHARM
PLAZA-ban
található, Aakárcsak
az a programok
kellemesszolgáltatásokat,
szórakozást kínálnak,
recepció
a SHARM PLAZA-ban
található,
akárcsak az
recepció
akárcsak
programok
kellemes
szórakozást kínálnak,
valamint
programok
kellemes
éttermek,
aa SHARM
bárok ésPLAZA-ban
a discó is.található,
A gyönyörű
külsőaz egy
internet kávézóba
is szórakozást
betérhetnek kínálnak,
a világhálóvalamint
lelkes
éttermek,
a bárok
és
a discó
A gyönyörű külső
éttermek,
a bárok
és aépítettek
discó
is. (egy
A is.
gyönyörű
egy internet
kávézóba
is betérhetnek
a világháló
egy internet
kávézóba
is betérhetnek
a világháló
lelkeslelkes
részen
2 úszómedencét
fűthető).külső
A
szörfösei.
406 EUR-tól/fő/7éj
részen
2 úszómedencét
építettek
(egy
fűthető).
A
részen
2
úszómedencét
építettek
(egy
fűthető).
A
szörfösei.
szörfösei.
vendégek a SHARM PLAZA valamennyi létesítményét
EUR-tól/fő/7éj
Ellátás:
406 406
EUR-tól/fő/7éj
vendégek
a SHARM
valamennyi
létesítményét
vendégek
a SHARM
PLAZAPLAZA
valamennyi
létesítményét
Ellátás:
illetékkel együtt
használhatják.
A Ellátás:
SHARM RESORT all inclusive ellátást, svédasztalos
illetékkel
együtt
illetékkel
együtt
használhatják.
használhatják.
A SHARM
RESORT
all inclusive ellátást,
svédasztalos
A SHARM
RESORT
all inclusive
svédasztalos
Szobák
reggelit,
ebédet,
vacsorát
biztosít.ellátást,
Snack-eket,
kávét,
Szobák
Szobák
reggelit,
ebédet,
vacsorát
biztosít.
Snack-eket,
reggelit,
ebédet,
vacsorát
biztosít.
kávét,kávét,
Budapestről repülővel, vízi
(24 m²) szobák zuhannyal, WC-vel,
teát
és süteményt
a medenceés Snack-eket,
a strand bárban
Budapestről
repülővel,
Budapestről
repülővel,
vízi vízi A ASTANDARD
A
STANDARD
(24
m²)
szobák
zuhannyal,
WC-vel,
STANDARD
(24
m²)
szobák
zuhannyal,
WC-vel,
teát
és
süteményt
a
medenceés
a
strand
bárban
teát
és
süteményt
a
medenceés
a
strand
bárban
csúszdák, ALL INCLUSIVE!
műholdas TV-vel, széffel, telefonnal, mini
kínálnak. Az all inclusive ellátás tartalmaz 24 órában
csúszdák,
ALL INCLUSIVE! hajszárítóval,
csúszdák,
ALL INCLUSIVE!
hajszárítóval,
műholdas
TV-vel,
széffel,
telefonnal,
mini
hajszárítóval,
műholdas
TV-vel,
széffel,
telefonnal,
mini
kínálnak.
Az
all
inclusive
ellátás
tartalmaz
24 órában
kínálnak.
Az
all
inclusive
ellátás
tartalmaz
24
órában
hűtőszekrénnyel, légkondicionálóval és bútorokkal
fogyasztható helyi nem alkoholos italokat. A helyi
Külön fizetendő:
hűtőszekrénnyel,
légkondicionálóval
és bútorokkal
hűtőszekrénnyel,
légkondicionálóval
és bútorokkal
fogyasztható
helyi
alkoholos
italokat.
A helyi
fogyasztható
nem24nem
alkoholos
italokat.
A helyi
erkéllyel
berendezett
erkéllyel
vagy francia
alkoholos
italok helyi
10 órától
óráig díjmentesek,
ezután
Külön
fizetendő:
Külön
fizetendő:
berendezett
erkéllyel
vagy
francia
erkéllyel
berendezett
erkéllyel
vagy vagy
francia
erkéllyel
alkoholos
italok
10 órától
24 díjmentesek,
óráig díjmentesek,
alkoholos
italok vásárolhatóak.
10 órától
24 óráig
ezutánezután
Vízumdíj: 28 EUR/fő
rendelkeznek,
rálátással
a kertre
a medencére.
térítés
ellenében
Vízumdíj:
28 EUR/fő
Vízumdíj:
28 EUR/fő
rendelkeznek,
rálátással
a
kertre
vagy
a
medencére.
rendelkeznek,
rálátással
a
kertre
vagy
a
medencére.
térítés
ellenében
vásárolhatóak.
térítés
ellenében
vásárolhatóak.
Az ár az utas- és útlemondási
Maximum 2 felnőtt részére ajánlottak.
REGGELI
az utasés útlemondási
Az árAz
azár
utasés útlemondási
Maximum
2 felnőtt
részére
ajánlottak.
felnőtt
részére
ajánlottak.
REGGELI
REGGELI
A Maximum
SUPERIOR2szobák
(28
m²) felszereltsége
hasonló, de
Bőséges
reggeli a LA VERANDA étteremben.
biztosítást nem tartalmazza!
A SUPERIOR
szobák
(28felszereltsége
m²) felszereltsége
hasonló,
de
A
SUPERIOR
szobák
(28
m²)
hasonló,
de
Bőséges
a LA VERANDA
étteremben.
Bőséges
reggelireggeli
a LA VERANDA
étteremben.
biztosítást
tartalmazza!
biztosítást
nem nem
tartalmazza!
valamennyivel nagyobbak. Maximum 2 felnőtt és 1
EBÉD
valamennyivel
nagyobbak.
Maximum
2 felnőtt
1
valamennyivel
nagyobbak.
Maximum
2 felnőtt
és 1 és EBÉD
EBÉD
gyerek
vagy 3 felnőtt
részére ajánlottak.
Változatos svédasztal a LA VERANDA & TERRACE, a
gyerek
vagy
3 felnőtt
részére
ajánlottak.
gyerek
vagy
3
felnőtt
részére
ajánlottak.
Változatos
svédasztal
a
LA
VERANDA
& TERRACE, a
Változatos
svédasztal
a
LA
VERANDA
& TERRACE,
A SUPERIOR TENGERRE NÉZŐ szobák (28 m²) a
a C-VIEW a
BEACH WALK GRILL étteremben és á la carte
A SUPERIOR
TENGERRE NÉZŐ szobák (28 m²) BEACH
a
A SUPERIOR
BEACH
étteremben
á la carte
a C-VIEW
WALKWALK
GRILL GRILL
étteremben
és á laéscarte
a C-VIEW
A szálloda álomszép helyek
néznek.TENGERRE NÉZŐ szobák (28 m²) a étteremben.
A szálloda
álomszép
helyektengerre
A szálloda
álomszép
helyek
tengerre
néznek.
tengerre
néznek.
étteremben.
étteremben.
fekszik, csupán 300 méterre a a Maximum
2 felnőtt és 1 gyerek vagy 3 felnőtt részére
VACSORA
fekszik,
csupán
300
méterre
a
a
fekszik, csupán 300 méterre a a Maximum
Maximum
2 felnőtt
és 1 gyerek
3 felnőtt
részére
2 felnőtt
1 gyerek
vagy 3vagy
felnőtt
részére
VACSORA
VACSORA
ajánlottak. Ebben
az és
esetben
a szobába
egy pótágy
Nemzetközi
svédasztal a LA VERANDA & TERRACE
korallzátonyos strandtól és 20
ajánlottak.
az esetben
a szobába
egy pótágy
ajánlottak.
EbbenEbben
az esetben
a szobába
egy pótágy
Nemzetközi
svédasztal
LA VERANDA
& TERRACE
Nemzetközi
svédasztal
a LA aVERANDA
korallzátonyos
strandtól
korallzátonyos
strandtól
és 20és 20
kerül.
étteremben.
Ezen
kívül
a
PALMS& TERRACE
(ázsiai
perc transzferidőre a reptértől!
kerül.
kerül.
étteremben.
Ezen
a
PALMS
étteremben.
kívül kívül
a
PALMS
(ázsiai(ázsiai
Gyermekeknek
látványkonyha), aEzen
C-VIEW(nemzetközi),
a VIA VENETO
perc transzferidőre
a reptértől!
perc transzferidőre
a reptértől!
Gyermekeknek
Gyermekeknek
látványkonyha),
a C-VIEW(nemzetközi),
aVENETO
VIA VENETO
látványkonyha),
a C-VIEW(nemzetközi),
a VIA
ETI
MAXI GYEREKKLUB ÉS BABY SERVICE
(olasz),
a BEACH WALK
GRILL (libanoni) és
a FELLINI
ETI MAXI
GYEREKKLUB
ÉS BABY
SERVICE
ETI MAXI
GYEREKKLUB
ÉS BABY
SERVICE
(olasz),
a BEACH
WALK
(libanoni)
a FELLINI
(olasz),
a BEACH
WALK
GRILL GRILL
és a és
FELLINI
(pizza)
étteremben.
Valamennyi
á(libanoni)
la carte étteremben
Az utazás szervezője:
étteremben. Valamennyi
á la carte
étteremben
Az utazás
szervezője:
(pizza)(pizza)
étteremben.
á la carte
étteremben
Az utazás
szervezője:
előfoglalás
szükséges,Valamennyi
az ételek felárral
választhatóak.
ETI Magyarország Kft.
előfoglalás
szükséges,
az
ételek
felárral
választhatóak.
előfoglalás
szükséges,
az
ételek
felárral
választhatóak.
ETI Magyarország
ETI Magyarország
Kft. Kft.
A gazdag italválaszték összesen 6 bárban érhető el.
A gazdag
italválaszték
összesen
6 bárban
A gazdag
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Ópusztaszer - Szeged
IIddőőppoonntt:: 22001199..0044..1133 -- 1144..
RRéésszzvvéétteellii ddííjj:: 1199..990000 FFtt//ffőő
mely tartalmazza az utazást, a szállást
reggelivel, idegenvezetés költségeit.
Nem tartalmazza a útlemondási biztosítást, az
idegenforgalmi adót (IFA) és a belépők
költségeit.
Időtartam: 2 nap/ 1 éj
Utazás: autóbusszal
Program:

1. nap: Indulás Tatabánya, Megyeház parkolója 06:00kor - több felszállási lehetőség az útvonalnak
megfelelően.
Útközben
Kecskemét
főterének
megtekintése. Ópuszteszer, Feszti Körkép és a nemzeti
park megtekintése. Indulás Szegedre, szállás elfoglalása,
szabadprogram.
2. nap: Ismerkedés a tisza parti várossal, Szegeddel:
Dóm tér (Fogadalmi templom, Kossuth tér, Széchenyi
tér szobrai, épületei, Móra Ferenc Múzeum), majd
szabadprogram. Délutáni órákban indulás haza.

Szállás: Szegeden panzióban
Ellátás: reggeli
Belépők: kb. 3.000 Ft/fő + IFA kb. 500
Ft/fő/éj, melyek a helyszínen
fizetendők
Útlemondási biztosítás: 1,8%
Minimális létszám: 35 fő
Indulás: Tatabányáról

Dobronak – Orchidea Farm és Trópuskert
IIddőőppoonntt:: 22001199..0055..0011..
RRéésszzvvéétteellii ddííjj:: 1100..330000 FFtt//ffőő
mely tartalmazza az utazást, idegenvezetés
költségeit.
Nem tartalmazza a útlemondási-és BBP
(baleset-,betegség-és poggyász) biztosítást és
a belépők költségeit.
Időtartam: 1 nap
Utazás: autóbusszal
Program:
Találkozás: Tatabánya Megyeháza parkoló, a kora reggeli órákban.
Folyamatos utazás Dobronak településre. Dobronak egy kicsi, még ma
is főleg magyarok lakta falu a szlovén határ túloldalán. Hogy nevét
mégis messze földön, rengetegen ismerik, azt két dolognak köszönheti.
Az egyik, hogy itt található Közép-Európa egyetlen orchidea farmja, a
másik a falu határában elterülő a gyógyító energiákkal rendelkező erdő
a Bakonaki-tó körül.
Az "Ocean Orchids" Közép-Európa egyetlen orchideatermesztő
vállalkozása. A 4 hektáros üvegházban – amelyet geotermikus
energiával saját termálkútjukból fűtenek – 160 féle Phalaenopsis
orchideát termesztenek, trópusi körülményeket biztosítva számukra. Az
orchideák nevelő-csarnokaiba nem léphetünk be, mert a növényekre
veszélyes kórokozókat, fertőzéseket vihetnénk be a ruhánkon, cipőnkön,
de bekukucskálni azért lehet pár helyen. A látnivalóknak azonban itt
nincs vége, az 1500m2-en elterülő trópusi kertet, ahol több mint 400
különböző trópusi növényt szemlélhetünk meg az eredetihez nagyon
hasonló körülmények között és méretben.
A farm megtekintése után, ha időnk engedi látogatást teszünk a
Bakonaki-tó és Energia Parknál. A Bakonaki- tónál levő Szt. Vid
kápolna és Vid kút közelében a radieszteziológusok és
természetgyógyászok, számos, jótékony hatású, földi kisugárzó pontot
fedeztek fel, amelyek jótékonyan befolyásolják közérzetünket és
egészségünket.
Hazaindulás a késő délutáni órákban .

BBP biztosítás: kb. 500 Ft/fő/nap
Útlemondási biztosítás: 1,8%
Minimális létszám: 35 fő
Indulás: Tatabányáról
Belépő az Orchidea Farmra: kb. 5€/fő
idegenvezetéssel
(Orchidea
vásárlási
lehetőség 2,5€ kedvezménnyel, helyszínen
fizetendő)

Pécs és környéke látnivalói
IIddőőppoonntt:: 22001199..0055..1177 –– 1199..
RRéésszzvvéétteellii ddííjj:: 2255..000000 FFtt//ffőő
mely tartalmazza az utazást, a szállást
reggelivel, idegenvezetés költségeit.
Nem tartalmazza a útlemondási biztosítást, az
idegenforgalmi adót (IFA) és a belépők
költségeit.
Időtartam: 3 nap/ 2 éj
Utazás: autóbusszal
Program:
1. nap: Tatabánya – Abaliget – Orfű – Pécs: Indulás a kora reggeli
órákban Tatabánya, Megyeháza parkolóból. Az első megállónk az
Abaligeti- cseppkőbarlang.(Belépő: felnőtt: 1.000,- Ft, diák, nyugdíjas
800,- Ft). A barlang megtekintése után folytatjuk utunkat, a következő
megálló Orfű. Az ófaluban számos eredeti állapotában megmaradt, régi
lakóházat láthatunk, megtekintjük a Kemencés Udvart (Belépő: felnőtt
kb. 500,- Ft, diák, nyugdíjas kb. 400,- Ft). Orfű másik igazi
látványossága a Malommúzeum, amelyben még ma is őrölnek búzát.
Rendszeresen tartanak itt
kenyérsütési bemutatókat,
ahol
megismerkedhetünk a kenyérkészítés hagyományos módjával. (Belépő:
felnőtt kb. 990,- Ft, gyerek kb. 700,- Ft) A malom látogatása kizárólag
idegenvezetővel lehetséges. A belépő ára magában foglalja a három
malom megtekintését és az idegenvezetés díját is. A malom
megtekintése után folytatjuk utunkat szállásunkra Pécs környékére.
2. nap: Pécs – Siklós – Villány: Pécs nevezetességeinek megtekintése:
a város belvárosának megtekintése, múzeumok utcája, Zsinagóga, Gázi
Kászim pasa dzsámija,Ókeresztény sírkamrák. (Belépők költsége kb.
2.000-5.000 Ft/fő között) Pécs megtekintése után útnak indulunk,
megtekintjük a Siklósi várat (belépő: felnőtt 1.800 Ft/fő,
diák/nyugdíjas: 900 Ft/fő). A vár megtekintése után, a nap zárásaként
ellátogatunk Villányba, a bor városába. Borkóstolási lehetőség,
Bormúzeum megtekintése, mely a Villányi borvidék történetét, a
szőlőművelés és bortermelés kialakulását és ennek legfontosabb
eszközeit mutatja be az ide látogatóknak. (belépő: felnőtt: 600 Ft/fő,
diák/nyugdíjas: 400 Ft/fő) A borkóstolás után vissza térünk
szállásunkra.
3. nap: Bikal – Tatabánya: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat, utunk
Bikal városába vezet a Reneszánsz Élménybirtokra (belépő: felnőtt:
2.200 Ft/fő, diák/nyugdíjas: 2.000 Ft/fő). Délutáni órákban indulás
haza, Tatabányára.

Szállás: panzióban
Ellátás: reggeli
Belépők: kb. 11.000 Ft + IFA kb. 500

Ft/fő/éj, melyek a helyszínen
fizetendők
Útlemondási biztosítás: 1,8%
Minimális létszám: 35 fő
Indulás: Tatabányáról

Egy napos kirándulás Budapestre
IIddőőppoonntt:: 22001199..0066..2222..
RRéésszzvvéétteellii ddííjj:: 44 000000 FFtt//ffőő
mely tartalmazza az utazást, idegenvezetés
költségeit.
Nem tartalmazza a útlemondási biztosítást és a
belépők költségeit.

Időtartam: 1 nap
Utazás: autóbusszal
Program:

Indulás Tatabányáról a reggeli órákban, több felszállási
lehetőséggel.
A Budai Várnegyed nevezetességeinek megtekintése (Mátyás
templom, Halászbástya, Budavári Palota, Szent Háromság tér).
Gellérthegy, Citadella, Szabadság szobor, panorámája.
Látogatás a Parlamentbe (belépő kb. 2 000 Ft/fő).
Budapest belvárosának felfedezése a Bazilika megtekintése,
városnézés keretében.
Fakultatív hajózás a Dunán panoráma hajóval, így még jobban
érzékelhetjük fővárosunk egyedi szépségét (kb. 3 000 Ft/felnőtt,
gyermek (14 éves korig) 1 500 Ft/fő).
Hazaindulás a késő délutáni órákban, érkezés Tatabányára az esti
órákban.

Belépők: kb. 4 000 Ft/fő (helyszínen

fizetendő)
Fakultatív hajózás a Dunán: kb.
3 000 Ft/felnőtt, 1 500 Ft/gyermek (14
évig) (helyszínen fizetendő)
Útlemondási biztosítás: 1,8%
Minimális létszám: 35 fő
Indulás: Tatabányáról

Lignanoi nyaralás
IIddőőppoonntt:: 22001199..0066..2299 –– 0077..0066..
RRéésszzvvéétteellii ddííjj::

33 ffőőss aappaarrttm
maannbbaann:: 8855 550000 FFtt//ffőő
44 ffőőss aappaarrttm
maannbbaann:: 8844 000000 FFtt//ffőő
55 ffőőss aappaarrttm
maannbbaann:: 8800 550000 FFtt//ffőő

Olaszország északi részének egyik legnépszerűbb üdülőhelye,
Lignano, Bibionétól légvonalban 5 km-re, közúton 10 km-re
fekszik. A lagúna északi csücskén található. Strandja 8 km
hosszú, finomhomokos, az olasz Adria legtöbb északi
nyaralóhelyéhez hasonlóan lassan mélyülő, így kisgyermekes
családok számára is tökéletes választás. A tengerpart kék zászlós,
rendkívül jól karbantartott, és számos szolgáltatással rendelkező.

Program:

1.nap: indulás a reggeli órákban Tatabányáról (több felszállási
lehetőség az útvonalnak megfelelően, előre egyeztetett helyen).
Tatabánya – Budapest – Székesfehérvár - Nagykanizsa
2-7. nap: pihenés a tengerparton/fakultatív kirándulások
8. nap: hazaérkezés a késő esti órákban

mely tartalmazza az utazást, a szállást és
az idegenvezetés költségeit.
Nem tartalmazza a útlemondási- és BBP
(baleset-,betegség-és poggyász) biztosítást
és a fakultatív programok költségeit,
végtakarítást és idegenforgalmi adót, mely
kb. 25€/fő
Időtartam: 8 nap/7 éj
Utazás: légkondicionált autóbusszal.
Szállás: 3, 4, 5 fős apartmanokban
Ellátás: önellátás
Belépők: lásd fakultatív programok
BBP biztosítás: kb. 500 Ft/fő/nap
Útlemondási biztosítás: 1,8%
Minimális létszám: 35 fő
Csatlakozási lehetőség: Tatabánya –
Budapest – Székesfehérvár - Nagykanizsa

Klíma, Wifi és strandszerviz az árban!
PATRIZIA*
Fekvése: a felújított Patrizia Apartmanház Lignano Sabbiadoro
egyik legszebb részén található, csupán egy rövid sétányira a
tengerparttól és a központtól.
B 4 fős – 2 légterű apartman: hálószoba franciaággyal és
egyszemélyes ággyal, nappali egyszemélyes dívánnyal
SALISBURGO*
Fekvése: a Salisburgo Apartmanház Lignano Sabbiadoro
városrészben található, a parttól és a központtól rövid sétára.
C 5 fős - 3 légterű apartman: hálószoba franciaággyal, hálószoba
2 egyszemélyes ággyal, nappali egyszemélyes dívánnyal.
BUSINELLI*
Fekvése: a Businelli Apartmanház Lignano egyik legszebb részén
épült, 7-8 perces sétára a tengerparttól és a központtól.
A 3 fős - egylégterű stúdió
B 4 fős - 2 légterű apartman
B1 5 fős - 2 légterű apartman: franciaágyas hálószoba (esetként
egyszemélyes ágy is), nappali 2-3 fekhellyel.
*a leírás nem teljeskörű, bővebb információ: www.turulbusz.hu
Kaució: 100 €/apartman.

Fakultatív kirándulások (minimum 25 fő
jelentkező esetén):
-

-

kirándulás Velencébe kb. 60 €/fő (minimum
25 fő jelentkező esetén)
Ellátogatás külön hajóval a Lagúnákon
Gradoba, a hangulatos XIII-XIV. sz-ban
épült kisváros megtekintése (kb. 22 €/fő)
(minimum 25 fő jelentkező esetén)
Padova, ahol megtekintjük a Szt. Antal
Bazilikát, Júlia erkélyét, kb. 5.100 Ft/fő
(minimum 25 fő jelentkező esetén)

Barangolás Erdélyben
IIddőőppoonntt:: 22001199..0088..1144 -- 0088..2200..
RRéésszzvvéétteellii ddííjj:: 8833 550000 FFtt//ffőő
mely tartalmazza az utazást, szállást, félpanziós
ellátást, idegenvezetés költségeit.
Nem tartalmazza a útlemondási BBP (baleset,betegség-és poggyász) biztosítást és a belépők
költségeit.

Program:
1. nap: Tatabánya – több felszállási lehetőséggel az útvonalnak
megfelelően előre egyeztetett helyen – Budapest – Cegléd – Szolnok –
Püspökladány - Ártánd (határállomás) -Nagyvárad (római katolikus
székesegyház, kincstár, Szt. László-emlékek) - Királyhágó (rövid pihenő)
– szállás Magyarlónán.
2. nap: Magyarlóna - Kolozsvár (Mátyás király szülőháza és szobra, Szt.
Mihály székesegyház, Farkas utcai református templom
címergyűjteménye) - Tordai-hasadék, gyalogtúra a romantikus
sziklaszorosban. Folytatva az utat, Délkelet Európa legépebben maradt
középkori városát, Segesvárt látogatjuk meg – majd a szálláshely
elfoglalása Zetelakán.
3. nap: Székelyudvarhely - Farkaslaka (Tamási Áron szülőháza és sírja) Parajd (sóbánya, Áprily Lajos emlékház) - Szováta (júliusban,
augusztusban fürdési lehetőség a Medve-tóban) - Korond (ismerkedés
a székely fazekassággal, vásárlási lehetőség) - szállás Zetelaka
4. nap: Székelyudvarhely – Hargitán keresztül Csíkszereda, séta a
városban és a Milleneumi templom megtekintésa - Csíksomlyó
(ferencesek kegytemploma, csodatévő Szûz Mária szobor) Gyimesek, Ezeréves határ a csángók földjé, Rákóczi-vár és a
Kontumáczi kápolna megtekintése, pihenő a Deáky panzióban – szállás
Csíkszereda.
5. nap: Gyergyószentmiklóson keresztül a Gyilkos- tóhoz utazás – majd
a látványos Békás-szorosban egy kis séta és visszatérve megálló
Gyergyószentmiklóson, különleges örmény templom meglátogatása –
szállás CSíkszereda
6. nap: Hargitán keresztül Marosvásárhelyen megálló, Kultúrpalota és
a Teleki Téka megtekintése, látogatás után még séta a főtéren – szállás
Kolozsvár.
7.nap: Kolozsvár – Bánffyhunyad, református templom meglátogatása
– Körösfő, vásárlási lehetőség a kirakodó vásáron- utazása haza
Nagyváradon keresztül.

Időtartam: 7 nap/6 éj
Utazás: légkondicionált autóbusszal.
Szállás: Magyarlónán a faluturizmus
keretein belül magánházaknál (
)
különbejáratú
kétágyas
szobákban
fürdõszoba használattal, Zetelaka panzió
(***), Csíkszereda hotel (**), Kolozsvár
panzió. Az erdélyi magyar házigazdák
hagyományos
vendégszeretetére
számíthat minden kedves idelátogató, aki
a falusi életformát kívánja megismerni.
Ellátás: Félpanzió, a tájra jellemző ízek.
Belépők:
BBP biztosítás: kb. 500 Ft/fő/nap
Útlemondási biztosítás: 1,8%
Minimális létszám: 35 fő
Csatlakozási lehetőség: Tatabánya –
Bicske - Budapest – Kisújszállás – Karcag –
Szolnok - Debrecen - Nagyvárad

Lillafüred - Szilvásvárad
IIddőőppoonntt:: 22001199..0099..2211 –– 2222..
RRéésszzvvéétteellii ddííjj:: 1188..880000 FFtt//ffőő
mely tartalmazza az utazást, a szállást
reggelivel, idegenvezetés költségét.
Nem tartalmazza a útlemondási biztosítást, az
idegenforgalmi adót (IFA) és a belépők
költségeit.
Időtartam: 2 nap/ 1 éj
Utazás: autóbusszal
Program:

l. nap: Indulás Tatabányáról a reggeli órákban. Utazás a hevesi
megyeszékhelyre
Egerbe,”a barokk és borok városába”. A városnézés során
felkeressük a történelmi belvárost (Bazilika, Érseki Palota Dobó
tér , Vár ).
Továbbutazás a festői környezetben megbújó Szilvásváradra.
A Bükk hegység egyik „gyöngyszemének” nevezett település
központjából erdei kisvasúttal utazás a Szalajka - völgybe. Séta az
érintetlen természeti környezetben, „meghallgatjuk az erdő
fohászát”, majd felkeressük a csodás Fátyol- vízesést, a
Pisztrángos tavakat.
2. nap: Reggeli után utazás Lillafüredre . Lillafüred
nevezetességeinek megtekintése: Anna barlang , Hámori-tó,
Palota Szálló,Függőkert , Szent István barlang,Vízesés.
Magyarország legnagyobb esésű vízesése, a víz 20 méter
magasról zúdul a mélybe.
Nem természetes vízesés, a Palota Szálló építésekor alakították ki.
Szabad program után, Miskolc érintésével (rövid városnézés)
hazautazás.
Érkezés a késő esti órákban.

Szállás: panzióban Szilvásvárad
környékén
Ellátás: reggeli
Belépők: (kb. 2 100 Ft/fő) + IFA (kb.

500 Ft/fő/éj), melyek a helyszínen
fizetendők
Útlemondási biztosítás: 1,8%
Minimális létszám: 35 fő
Indulás: Tatabányáról

Kirándulás az ország legnyugatibb
csücskébe, az Őrségbe
IIddőőppoonntt:: 22001199..0099..2277 –– 2299..
RRéésszzvvéétteellii ddííjj:: 3322..990000 FFtt//ffőő
mely tartalmazza az utazást, a szállást
félpanzióval, idegenvezetés költségeit.
Nem tartalmazza a útlemondási biztosítást, az
idegenforgalmi adót (IFA), ill. a második
napi ebéd árát és a belépők költségeit.
Időtartam: 3 nap/ 2 éj
Utazás: légkondicionált luxus
autóbusszal
Program:
1. nap:
Indulás Tatabányáról Megyeháza parkolójából 7:00-kor, több felszállási
lehetőséggel az útvonalnak megfelelően előre egyeztetett helyen.
Folyamatos utazás Pannonhalmáig. Az apátság és a kert megtekintése.
Vezetett tárlat. Étkezési lehetőség a 2010-ben megnyitott modern
látogatóközpontban.
A következő állomás a körmendi Battyhyány-kastély és hatalmas
parkja.
A délután további részét a pankaszi harangláb megtekintésével ill. a
Nemzeti Parkhoz tartozó rövid Rezgőnyár tanösvény bejárásával
zárjuk.
Kora este érkezés Őriszentpéterre, a szálláshely elfoglalása 2
éjszakára. Vacsora.
2. nap:
Reggeli a szálláson, majd utazás Szentgyörgyvölgy faluba. Itt található
a Nyugat-Dunántúl egyetlen festett, fakazettás temploma. Veleméren, a
falutól néhány száz méterre, az erdő közepén áll a XIII. századi apró
templom. A templom XIV. századi freskóival a középkori keresztény
vallásosság hihetetlen élményét nyújtja. Az ablakokon beszűrődő fény
jeles napokon „mesél”: megvilágítja, összeköti és értelmezi a képeket,
az emberi életet.
Gödörházán –amely híres kecskemanufaktúrájáról- séta, majd
fakultatív ebéd egy fogadóban tradicionális, tájra jellemző ételekkel.
Délután látogatás Magyarszombatfára, a fazekas településre. Majd
megérkezünk Kercaszomorra, a legbátrabb faluba.
A nap utolsó állomása Orfalu és a Hársas-tó, amelyet a vidék legszebb
tavaként emlegetnek. A tó mentén érdemes végigsétálni a páratlan
természeti környezetben, de a víz fürdésre is alkalmas.
Visszatérés a szállásra. Vacsora.
3. nap:
Reggeli, a szállás elhagyása, majd a „szerek” megtekintése, a
Pityerszer-Szalafői skanzenben (füstös ház, tókák). Őriszentpéteren
az Árpád-kori templom megtekintése majd szabadprogram.

Szállás: panzióban (III.oszt.)
Ellátás: félpanzió
Belépők: kb. 5.000 Ft. + IFA kb. 500

Ft/fő/éj, melyek a helyszínen
fizetendők
Útlemondási biztosítás: 1,8%
Minimális létszám: 35 fő
Indulás: Tatabányáról

Sörtúra Prágában, városnézéssel
IIddőőppoonntt:: 22001199..1100..0044 –– 0066..
RRéésszzvvéétteellii ddííjj:: 3355 990000 FFtt//ffőő
mely tartalmazza az utazást, a szállást
reggelivel, idegenvezetés költségeit.
Nem tartalmazza a útlemondási- és BBP
(baleset-,betegség-és poggyász) biztosítást és
a belépők költségeit.
Időtartam: 3 nap/ 2 éj
Utazás: autóbusszal
Program:
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban. Útvonal Tatabánya – Pozsony –
Brno – Prága, rövid pihenőkkel, az útvonalnak megfelelően több
felszállási lehetőséggel előre egyeztetett helyen. Érkezés a
Világörökségi történelmi városközponttal büszkélkedő cseh fővárosba a
délutáni órákban. Megkezdjük ismerkedésünket a városok
királynőjének nevezetességeivel: Vencel tér, Lőportorony és környéke:
a szecessziós Reprezentációs Ház, a Karolinum, a Tyl Színház. Már
ezen a napon besétálunk a híres, ódon hangulatú Óvárosi térre, ahol a
Városháza tornyán megtekintjük a középkori csillagászati óraművet, az
Orlojt, amely immár több mint ötszáz éve minden kerek órában
bábjátékkal szórakoztatja a nézőket, sőt megkóstolhatjuk a finom cseh
sörök egyikét is. Szállás elfoglalása.
2. nap: A reggeli utáni városnézésünket a prágai várban kezdjük. Itt
található többek között a gótikus Szt. Vitus katedrális, a Szt. György
szobor, a Régi Királyi palota, a Szt. György bazilika, a vár legfestőibb,
legromantikusabb utcája, az Arany utcácska. Lesétálunk a Kisoldalra,
Prága legnagyobb barokk templomához, a Szt.Miklós-templomhoz,
majd a világhírű kőhídhoz, a Károly hídhoz érkezünk. A délután
további részében szabadprogram.
3. nap: Késői reggeli, majd indulás hazafelé. Útközben meglátogatjuk a
világörökségek közé tartozó csodaszép Lednicei várkastélyt. Ezután
rövid séta Pozsony, az egykori magyar királyi koronázóváros szépen
felújított magyar emlékezetű várában, ahonnan szép kilátás nyílik a Szt.
Márton koronázó dómra, Pozsony hídjaira, és a vár alatt elterülő
városrészre. Hazaérkezés az esti órákban.

Szállás: 2*-os szállodában
Ellátás: reggeli
Belépők: kb. 600 CZK/fő (helyszínen

fizetendő)

BBP biztosítás: kb. 500 Ft/fő/nap
Útlemondási biztosítás: 1,8%
Minimális létszám: 35 fő
Indulás: Tatabányáról

Csipkebogyó fesztivál Kalotaszentkirályon
IIddőőppoonntt:: 22001199..1100..
RRéésszzvvéétteellii ddííjj:: 4477..660000 FFtt//ffőő
tartalmazza az utazást, szállást
félpanzióval, idegenvezetés költségeit.
mely

Nem tartalmazza a útlemondási-és BBP
(baleset-,betegség-és poggyász) biztosítást és
a belépők költségeit.
Időtartam: 4 nap/3 éj
Utazás: autóbusszal
Program:
1.nap
Indulás Tatabányáról a Megyeháza parkolóból, a reggeli órákban. Több
felszállási lehetőség az útvonalnak megfelelően előre egyeztetett
helyen. Érkezés este, fogadás a szálláson, vacsora - ismerkedés a
gazdákkal és a faluval.
2. nap
- reggeli
- látogatás a tordai sóbányában, délután városnézés Kolozsváron
-vacsora a szálláshelyen
3. nap
- reggeli
- csipkeízfőző verseny (részvétel a fesztiválon, lekvárkóstolás és
vásárlás, népi mesterek kirakodóvására, lovasszekerezés, étkezési
lehetőség)
- vacsora, este Csipkebál a kultúrotthonban (elő népzene,
néptánccsoport fellépése, csipkeízfőzőverseny eredményhirdetése)
4. nap
- reggeli után hazaindulás

Szállás: a faluturizmus keretein belül
magánházaknál (
) különbejáratú
kétágyas
szobákban
fürdõszoba
használattal.
Ellátás: Félpanzió, a tájra jellemző ízek.
Belépők: kb. 45 RON/fő (helyszínen
fizetendő)
BBP biztosítás: kb. 500 Ft/fő/nap
Útlemondási biztosítás: 1,8%
Minimális létszám: 35 fő
Indulás: Tatabányáról

Vadregényes Kárpátalja
IIddőőppoonntt:: 22001199..1100..2233 –– 2277..
RRéésszzvvéétteellii ddííjj:: 5599..440000 FFtt//ffőő
mely tartalmazza az utazást, a szállást
félpanzióval, idegenvezetés költségeit.
Nem tartalmazza a útlemondási-és BBP
(baleset-,betegség-és poggyász) biztosítást és
a belépők költségeit.
Időtartam: 5 nap/ 4 éj
Utazás: légkondicionált autóbusszal

Program:
1. nap: Indulás Tatabányáról 06:00-kor a Megyeháza parkolóból.
Folyamatos utazás több felszállási lehetőséggel. Útvonal: Bicske –
Budapest – M3 – Nyíregyháza – Beregsurány (határállomás) –
Beregszász (séta a városban: templomok és vallások, Bethlen Gábor
udvarháza, ma múzeum, a Rákóczi tér, ahol Esze Tamás kibontotta a
kuruc felkelés zászlaját) – szállás Benén (este fogadás a faluházban).
2. nap: Munkács (a hõs Zrínyi Ilona vára, Csernek-hegyi kolostor
kívülrõl, belváros) – Ungvár (belváros, a vár, melyet többek között
Bercsényi Miklós birtokolt, múzeumok, görög katolikus székesegyház,
Kárpátalja tájegységeit bemutató szabadtéri néprajzi múzeum) – szállás
Benén.
3. nap: kirándulás a Máramarosi-havasokba: Nagyszõlõs (árpádkori
római katolikus templom, Perényi kastély kívülrõl) – Huszt – Iza
(vásárlási lehetõség a rutén faluban: vesszõbõl font termékek) –
Ökörmezõ – Felsõszinevér (jellegzetes havasi rutén falu) – Szinevéritó (rövid séta a gyönyörû “tengerszemnél” a Kárpátok
fenyõrengetegeiben) – Árpád-vonal (rövid megálló a II. világháborús
keleti határt védõ egykori erõdítmény maradványainál) – szállás Benén.
4. nap: Keleti-Beszkidek, Vereckei-hágó (rövid túra a
millecentenáriumi emlékmûhöz, megemlékezés a honfoglalásról) –
Szolyva (tiszteletadás az 1944-45. között fennálló gyûjtõtábor
áldozatainak emlékmûvénél) – Beregvár (a Schönnborn grófok
kastélya kívülrõl, kastélypark) – szállás Benén.
5. nap: Búcsú Benétõl – Csetfalva (fatornyú református templom) –
Tiszaújlak (a Rákóczi-szabadságharc turulos emlékmûve) –
Beregszász (vásárlási lehetõség) – Beregsurány (határállomás) –
Nyíregyháza – M3 – Budapest – Tatabánya. Érkezés az esti órákban
Tatabányára.
Az utazáshoz érvényes útlevél szükséges!

Szállás: a faluturizmus keretein belül
magánházaknál külön bejáratú
kétágyas szobákban fürdőszoba
használattal.
A kárpátaljai magyar házigazdák
hagyományos vendégszeretetére
számíthat minden kedves idelátogató,
aki a falusi életformát kívánja
megismerni.
Ellátás: bőséges reggeli és estebéd a
magánházaknál. A tájra jellemző ízek.
Belépők: kb. 4.000 Ft/fő (helyszínen
fizetendő)
BBP biztosítás: kb. 500 Ft/fő/nap
Útlemondási biztosítás: 1,8%
Minimális létszám: 35 fő
Indulás: Tatabányáról

Krakkó - Wieliczka - Auschwitz - Zakopane
IIddőőppoonntt:: 22001199..1100..2244 –– 2277..
RRéésszzvvéétteellii ddííjj:: 4499..990000 FFtt//ffőő
mely tartalmazza az utazást, a szállást
reggelivel, idegenvezetés költségeit.
Nem tartalmazza a útlemondási-és BBP
(baleset-,betegség-és poggyász) biztosítást és
a belépők költségeit.
Időtartam: 4 nap/ 3 éj
Utazás: autóbusszal
Program:
1. nap: Indulás a reggeli órákban Tatabánya Megyeháza parkolóból.
Folyamatos utazás Lengyelországig, útközben rövid pihenőkkel.
Délután városnézés Krakkóban – az érkezés függvényében az alábbi
nevezetességeket tekintjük meg: Wawel dombon a Katedrálist, melyben
a királyi sírok találhatóak, Szent Péter és Pál templom, Mária templom,
Fő-tér,Posztócsarnok,Flórin.
2. nap: Reggeli után látogatás a Wieliczkai sóbányába. A Világörökség
részét képező sóbánya páratlan képződményeivel, faragott szobraival és
sókápolnájával mindenki számára érdekes látnivaló. A bányalátogatás
után Krakkó zsidónegyedben hosszabb sétát teszünk. Megtekintjük a
Régi zsinagógát, azután a zsidó temetőt és egy ma is működő zsidó
szentélyt, valamint ellátogatunk Schindler gyárához és a régi gettó
területére, fakultatív lehetőség a gyárban lévő interaktív kiállítás
megtekintésére. A nap további részében szabadprogram Krakkóban.
3. nap: Reggeli után indulás Auschwitzba. Lehetőség van igényelni
magyar nyelvű idegenvezetést a koncentrációs táborban fülhallgatóval.
A II. világháború borzalmait tényszerűen bemutató kiállítások közül a
2004 áprilisában átadott magyar kiállítás különösen figyelemreméltó. A
múzeum látogatása kb. 3 órán keresztül tart. Délután szabad program
Krakkóban.
4. nap: Reggeli után szálláshely elhagyása, utazás haza. Érkezés
Magyarországra a délutáni órákban.

Szállás: 2*-os szállodában
Ellátás: reggeli
BBP biztosítás: kb. 500 Ft/fő/nap
Útlemondási biztosítás: 1,8%
Minimális létszám: 35 fő
Indulás: Tatabányáról
Várható belépőjegy költségek
(helyszínen fizetendők)
Auschwitz magyar nyelvű vezetés
fülhallgatóval: kb. 20 PLN/fő
Wieliczkai sóbánya kb.: 60-65 PLN/fő
Mária templom, Katedrális a waweli
dombon, Zsinagóga és fülhallgató kb. 60
PLN/fő
Schindler múzeum kb. 30 PLN/fő

Advent Zakopaneban
IIddőőppoonntt:: 22001199..1111..2299 -- 1122..0011..
RRéésszzvvéétteellii ddííjj:: 3311 990000 FFtt//ffőő
mely tartalmazza az utazást, szállást reggelivel,
idegenvezetés költségeit.
Nem tartalmazza a útlemondási- és BBP
(baleset-,betegség-és poggyász) biztosítást és a
belépők költségeit.
Időtartam: 3 nap/ 2 éj
Utazás: autóbusszal
Program:

Szállás: panzióban
Ellátás: reggeli

1. nap : Indulás a kora reggeli órákba Tatabányáról. Utunk első
állomása Árva vára. Látogatásunk során megtekintjük a barokk
kápolna oltárát, a lovagtermet, képgalériát, fegyvertárat, a
korabeli szobák bútorait és értékes régészeti és néprajzi leleteket,
a gyűjteményes kiállítást a belsejében. A kastélyba történő
feljutás fáradságáért bőven kárpótol a nagyszerű kilátás.
Különösen igaz ez a fellegvárra. A vár látogatása után folytatjuk
utunkat Lengyelország legkedveltebb hegyi üdülőközpontjába,
Zakopaneba. Szálláshely elfoglalása.

Belépők: Kasprowy Wierch felvonó

2. nap : reggeli a szálláson. Séta a gorál stílusú házak között,majd
megtekintjük a II.János Pál pápa menekülésének emlékére állított
Fatimai Szűzanya templomot és a mellette található „hősök
temetőjét”, majd szabad program a városban, melyet
Lengyelország egyik kulturális központjaként tartanak számon,
helyi piac
felkeresése, ahol ízletes, tradicionális sajtokat,
kézműves portékákat, faárukat, szépen kidolgozott bőrárukat
vásárolhatunk,
vagy lanovkával felmegyünk Kasprowy Wierch csúcsra (GáspárCsúcs. 1987m) ahonnan gyönyörű panoráma
nyílik mind a Tátrára, mind pedig a város felé. Hó esetén
lehetőség nyílik lovas szánozásra is a városban.

Indulás: Tatabánya
Csatlakozási lehetőségek:
Budapest

3. nap: reggeli a szálláson, majd még egy kis szabad program,
amit még elfelejtettünk esetleg az elmúlt napokban elfelejtettünk
megvenni
A kora délutáni órákban indulás haza. Folyamatos utazás, rövid
pihenőkkel.
Érkezés a késő esti órákban.

kb.70
PLN/fő,
lovas
(kocsikázás) 40 PLN/fő

szánozás

BBP biztosítás: kb. 500 Ft/fő/nap
Útlemondási biztosítás: 1,8%
Minimális létszám: 35 fő
Bicske

–

Advent Bécsben + Schönbrunn
IIddőőppoonnttookk ((sszzoom
mbbaattii nnaappookk))::
22001199..1111..3300..,,1122..0077..,,1122..1144..,,1122..2211..
RRéésszzvvéétteellii ddííjj:: 77 330000 FFtt//ffőő
mely tartalmazza az utazást, idegenvezetés
költségeit.
Nem tartalmazza a útlemondási- és BBP
(baleset-,betegség-és poggyász) biztosítást
és a belépők költségeit.
Időtartam: 1 nap
Utazás: autóbusszal
Program:

Indulás reggel 07.00 órakor Tatabányáról, Megyeháza parkolóból,
több felszállási lehetőséggel az útvonalnak megfelelően.
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Bécsbe a délelőtti
órákban, ahol először megkezdjük városnéző sétánkat: Mária
Terézia tér, Várkert, Operaház, Kärtner Strasse, Kapucinus
templom, Stephansdom, Graben, Várnegyed, Városháza…
Ezt követően szabadprogram az adventi vásáron, és Bécs
csodálatos karácsonyi díszben pompázó belvárosában.
Majd látogatás teszünk Schönbrunnba, ahol lehetőség nyílik
kastélylátogatásra az Imperial Tour keretében. A kastély előtt
karácsonyi forgatag várja a turistákat.
(A programok felcserélődhetnek. Megkérjük kedves utasainkat,
hogy a téli évszaknak megfelelően öltözzenek és kényelmes
csizmát, cipőt viseljenek.)
Visszaindulás a kora esti órákban, hazaérkezés késő este.

Belépők: a kastélyba (Imperial Tour kb.

13,30 €/felnőtt, 9,80
helyszínen fizetendő)

€/gyermek,

BBP biztosítás: kb. 500 Ft/fő/nap
Útlemondási biztosítás: 1,8%
Minimális létszám: 35 fő
Indulás: Tatabányáról
Csatlakozási lehetőség: Tata – Komárom –
Győr
–
Mosonmagyaróvá
(M1-es
autópályán a benzinkutaknál)

Advent Zakopaneban
IIddőőppoonntt:: 22001199..1122..0077 -- 0088..
RRéésszzvvéétteellii ddííjj:: 2222 550000 FFtt//ffőő
mely tartalmazza az utazást, szállást reggelivel,
idegenvezetés költségeit.
Nem tartalmazza a útlemondási- és BBP
(baleset-,betegség-és poggyász) biztosítást és a
belépők költségeit.
Időtartam: 2 nap/ 1 éj
Utazás: autóbusszal
Program:

1. nap: Indulás a kora reggeli órákba Tatabányáról. Folyamatos
utazás rövid pihenőkkel.
Érkezés Lengyelország legkedveltebb hegyi üdülőközpontjába,
Zakopaneba a kora délutáni órákban. Séta a gorál stílusú házak
között,majd megtekintjük a II.János Pál pápa menekülésének
emlékére állított Fatimai Szűzanya templomot és a mellette
található „hősök temetőjét”.
A szállás elfoglalása.
2. nap: reggeli után szabad program , vásárlási lehetőség, vagy
siklóval felmegyünk a Gubalowka magaslatra (1.128 m. )
ahonnan szép idő esetén csodálatos panoráma tárul elénk a
Tátráról és a városról. A helyi piacon ízletes , tradicionális
sajtokat,kézműves portékákat ,faárukat,szépen kidolgozott
bőrárukat vásárolhatunk.
Hó esetén lehetőség nyílik lovas szánozásra is.
A délutáni órákban indulás haza. Folyamatos utazás, rövid
pihenőkkel.
Érkezés a késő esti órákban.

Szállás: panzióban
Ellátás: reggeli
Belépők: Gubalowka felvonó kb. 25

PLN/fő, lovasszánozás (kocsikázás) 40
PLN/fő
BBP biztosítás: kb. 500 Ft/fő/nap
Útlemondási biztosítás: 1,8%
Minimális létszám: 35 fő
Indulás: Tatabányáról

UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÉS ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK
ELŐZETES ÁLTALÁNOS UTASTÁJÉKOZTATÓ
A Szöllősi Travel Kft. által Önnek felkínált utazási szolgáltatások kombinációja az utazási szolgáltatásokra
vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó
szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.
Ennél fogva az utazási csomagra vonatkozó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag
szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a Szöllősi Travel Kft. felelős.
Ezenkívül a Szöllősi Travel Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha
fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által befizetett pénzösszegeket visszatérítse és amennyiben az
utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa.
Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti legfontosabb
jogokról
Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti legfontosabb
jogok:
− Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást
az utazási csomagról.
− Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt
valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért.
− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen
keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.
− Az utazók észszerű időn belül adott előzetes értesítés mellett és esetlegesen a többletköltségek megfizetése
ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.
− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor
emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz
nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag árának nyolc
százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának az díjemelés jogát, akkor az
utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.
− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a befizetett teljes összeg
visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, az ártól eltérő lényeges eleme jelentősen megváltozott. Ha az utazási
csomagért felelős vállalkozó még az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre,
és adott esetben kártérítésre jogosultak.
− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén - így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági
problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot - az utazási csomag
megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.
− Ezenfelül az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag
megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.
− Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a
szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesítő szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség
felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások
teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az
utazásszervező nem orvosolja a problémát.
− Az utazók díjengedményre illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem
vagy nem szerződésszerűen teljesítik.
− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.
− Ha a Szöllősi Travel Kft. fizetésképtelenné válik, a befizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az
utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi,
gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. A Szöllősi Travel Kft. a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős
Európai Utazási Biztosító (1132 Budapest, Váci út 36-38., Tel: 06 1 452 3580) révén gondoskodott a
fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal
vehetik fel a kapcsolatot (elérhetőség, így többek között név, cím, e-mail, telefonszám), ha a szolgáltatások
teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.
.........................................................., 20.................................... ..........................................................
UTAS ALÁÍRÁSA

UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÉS ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK
mely létrejött a Turul Utazási Iroda (Cégnév: Szöllősi Travel Kft., Székhely: 2800 Tatabánya, Gál István. ltp. 704.,
telephely: 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2., Kormányhivatal földszint.) Tel.: +36 34/ 560-012, +36 34/560 013,
Mobil.: +36 70 342 0322, E-mail: turulbusz2@gmail.com, eng.sz.:U-001746; adószám: 13145156-2-11)
Vagyoni biztosíték: 2019.01.01-től az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-nél. Kötvényszám:
VBB85344/150732
Ügyeleti mobil: +36 70 341 9995
. – továbbiakban Turul Utazási Iroda, másfelől az
Megrendelő:
Levélcím:
Telefon:
Megrendelt szolgáltatás:
I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE:
A Turul Utazási Iroda által szervezett külföldi utazásokra a PTK 415-416 §-ai, az utazási szerződésről szóló 281/2008
(XI.28.) Korm. rendelet alapján az utazási szerződés létrejön, ha az Utas vagy meghatalmazottja az utat írásban
megrendelte, ezzel egyidejűleg az utazási feltételeket, a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte és
elfogadta, valamint az előleget befizette.
Az utazási szerződés függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az Utas valamely harmadik személy javára
rendeli meg, ill. hogy az Utas a harmadik személy vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal, az utazási
szerződés a Turul Utazási Iroda és az utazási szerződést aláíró személy között jön létre. A kötelezettségek az aláírót
terhelik, a jogok a harmadik személyt illetik meg.
Az utazáshoz szükséges a Turul Utazási Iroda által kibocsátott részvételi jegy és a személyre szóló utazási szerződés
megkötése. Az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások minőségét és a részvételi díjakat a programfüzet
tartalmazza. A programfüzetben feltüntetett szálláskategóriák a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő
komfortfokozatnak felelnek meg. A Turul Utazási Iroda fenntartja magának a jogot a kategórián belüli
szállásváltoztatásra, illetve, hogy kivételes esetekben a tájékoztatóban foglaltaktól eltérjen. Amennyiben a
szerződéskötés után jelentős változás következne be, a Turul Utazási Iroda köteles értesíteni az Utast. Az
értékesítéstől számított 3 munkanapon belül az Utas elállhat a szerződéstől.
Amennyiben a változást az Utas elfogadja, a korábbi szerződés ezzel az új tartalommal jön létre, és az Utas az ennek
megfelelő részvételi díjat fizeti.
Az Utas köteles az adott országokra vonatkozó mindenkori útlevél-, vám-, és devizaszabályokat betartani. Ezek
elmulasztásából eredő károk az Utast terhelik.
Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvételi jogát harmadik személy részére
engedményezni. Az Utas köteles erről az utazási vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezésből eredő
igazolt többletköltségeket az engedményes viseli. Az Utas az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses
kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha ezeket az engedményes átvállalta. Az Utas olyan személyre
engedményezheti az utazásban való részvételi jogát, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott
feltételeknek.
II. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI ÉS A RÉSZVÉTELI DÍJAK ESEDÉKESSÉGE:
1. A részvételi díj magában foglalja a programban szereplő szolgáltatások árát, az iroda szervezési díját és annak
forgalmi adóját.
2. Az utazás előtt legkésőbb 5 nappal a Turul Utazási Iroda utastájékoztatót, részvételi jegyet (voucher) bocsát az
Utas rendelkezésére, amennyiben a részvételi feltételeknek eleget tett. Ezen dokumentum átvehető személyesen,
postán, elektronikus úton vagy utazásközvetítő irodán keresztül.
3. Az utazási szerződés megkötésekor (=jelentkezéskor) ELŐLEG fizetendő, amely a mindenkori részvételi díj
40 %-a. Az utazás megkezdése előtt 30 naptári nappal a részvételi díj fennmaradó része is kiegyenlítendő a Turul
Utazási Iroda felé, mivel az iroda külföldi partnerei, a megkötött szerződések szerint a szolgáltatás megkezdése előtt
kérik a részvételi díj átutalását. A részvételi jegy a teljes összeg befizetését követően kerül átadásra. Amennyiben az
Utas a jelzett fizetési határidőt nem tartja be, az utazási iroda az utazási szerződéstől elállhat és követelheti
költségeinek és kárának megfizetését, ez azonban a részvételi díj összegét nem haladhatja meg.
4. Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza –
forint árfolyamának időközi változása miatt a Turul Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a
részvételi díjat felemelheti. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével. A
Turul Utazási Iroda a meghirdetett árakat 1 EUR = 320Ft árfolyamig tartja, az ezt meghaladó árfolyamváltozást az
eladási árakban év közben is érvényesítheti. Az áremelkedésről minden esetben írásban tájékoztatja az utast.

Ha a részvételi díj emelkedése a 8 %-ot meghaladja, akkor az Utas az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon
belül a szerződéstől – személyesen vagy írásban (ajánlott levélben)- díjmentesen elállhat.
III. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETI ÉS JOGI KÖVETKEZMÉNYEI:
1. Az Utasnak jogában áll az utazást lemondania. Lemondási időponton azt kell érteni, amikor az Utas elállási
szándékát írásban bejelenti és arról az utazási iroda tudomást vesz.
2. A részvételi díj összege visszajár az Utasnak, ha a szerződéstől legfeljebb 35, szálláshely igénybevételére irányuló
szerződés esetén 45 nappal az utazás megkezdése előtt eláll, ebben az esetben az Turul Utazási Iroda a részvételi díj
10 %-át lemondási díjként számolja fel.
3. Lemondás esetén, a teljes részvételi díjból az alábbi költségek fizetendők személyenként, ha az utazás előtti 45.
napon belül történik a lemondás.
- 45-31 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 30 % - a
- 30-21 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40 % - a
- 20-11 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60 % - a
- 10 napon belüli lemondás, illetve nem megjelenés esetén a részvételi díj 100 % - a,
kivéve ha nem szálláshely szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződéstől áll el annak megkezdését megelőző 35
napnál korábban, abban az esetben ugyan is a részvételi díj 10 % - a fizetendő személyenként.
4. Az Utas részéről történő bárminemű változtatásért, módosításért (időpont, hely,név stb.) 3000 Ft egyszeri kezelési
költséget számol fel a Turul Utazási Iroda. Névmódosítás 3 000 Ft/fő.
5. Ha a Turul Utazási Iroda eláll az utazási szerződéstől, az utas jogai a következők:
- Az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek biztosítására a Turul Utazási
Irodának lehetősége van.
- Az Utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését.
6. Együttműködési kötelezettség: Az utas az esetleges hibás teljesítés esetén a hiba felfedezése után haladéktalanul
köteles kifogását az utaskísérővel (idegenvezető) és a helyszíni szolgáltatóval közölni. Utaskísérő hiányában amennyiben a panaszt a helyi szolgáltató nem orvosolta - az utas a Turul Utazási Irodát köteles tájékoztatni a
szerződésben feltüntetett telefonszámon. A kifogás dokumentálására (jegyzőkönyvezésére) a 472/2017. (XII. 28.)
Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. A jegyzőkönyv rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések
késedelméből eredő károk az utast terhelik. A benyújtott panaszlevelekre a Turul Utazási Iroda 30 napon belül
válaszol írásban.
Az esetlegesen a helyszínen felvett jegyzőkönyvek a panasszal összefüggésben e-mailben is eljuttathatók a
turulbusz2@gmail.com címre. A Fogyasztóvédelmi Tv. rendelkezése szerint az utas a lakó vagy tartózkodási helye
szerinti illetékes Békéltető Testületnél eljárást kezdeményezhet, amennyiben panaszügyének rendezését a Turul
Utazási Irodánál megkezdte, de az eredményre nem vezetett.
A 2008. évi XLVII. (Fttv.) törvény alapján a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a jogszabályban meghatározott
jogsértések kapcsán, amennyiben a jogsértés fogyasztót érint. A 1997.évi CLV törvény (Fgytv) értelmében egyéb
szerződéses rendelkezések megsértése értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.
IV. BIZTOSÍTÁS
A Turul Utazási Iroda által szervezett utazásoknál betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére utasbiztosítás
megkötése az utazáson való részvétel feltétele. Ezen felül a Turul Utazási Iroda, mint szerződő az Aegon
Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel útlemondásra és útmegszakításra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”)
vonatkozó csoportos biztosítást kötött, melyhez az utas az utazás megrendelésével egyidejűleg a jelen szerződés
elfogadásával csatlakozik. Az útlemondási biztosításra vonatkozó ….jelű szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató
megtekinthetők a www.turulbusz.hu internetes oldalakon, illetve az értékesítő utazási irodákban.
Az útlemondási és utasbiztosítás árát a részvételi díj nem tartalmazza!
Az útelmondási biztosítás a részvételi díj alapárának az 1,8%-a.
V. TOVÁBBI FELTÉTELEK:
1. Az utazási iroda szerződéses partnerénél, megrendelőnek tekintendő, a foglalást intéző személy akkor is, ha név
szerint más utasok számára is intézte a foglalást.
2. A Turul Utazási Iroda jogosult a rendelkezésre álló szabad kapacitások – indulás előtti, kedvezményes áron
számított ún. „last minute”utak kiajánlására. Ezek az adott időpontban kedvezményesen meghirdetett részvételi
díjak, a már korábban jelentkezett Utasok számára még a teljes összeg befizetése esetén sem érvényesíthetők.
3. Ha az utas az utazás során a Turul Utazási Iroda programjában nem szereplő, előre nem fizetett szolgáltatást vesz
igénybe, annak árát a helyszínen kell fizetni a kért pénznemben.
4. Belföldi vagy külföldi árváltozás, fuvardíj, valamint valutaárfolyam változás esetén az autóbusz járatot és a
körutazást biztosító vállalkozók az árváltoztatás jogát fenntartják.

5. Amennyiben az utazás vis major okok miatt (háború, járvány, terrorizmus, sztrájk, vagy elháríthatatlan természeti
jelenségek) elmarad, módosításra kerül sor, akkor az utazási iroda, kártalanítási felelősséggel nem tartozik, az ebből
eredő költségek az utast terhelik!
6. Amennyiben az utas az utazás során valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült
okokból nem veszi igénybe, úgy az utas más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet.
7. Az utas az általa okozott kárért közvetlenül felel a szolgáltatóval vagy más természetes személlyel ill. hatósággal
szemben.
8. Az Utasnak, utazással kapcsolatban „szerződés hibás teljesítése esetén” felmerülő észrevételeit azonnal,
haladéktalanul a helyszínen - recepción, utazási irodában- kell jelenteni, valamint a Turul Utazási Irodának a fenti
telefonszámokon, a reklamáció elhárítása érdekében. Amennyiben az Utas panasza nem nyer orvoslást, visszatérítési
kérelmét a hazaérkezéstől számított 2 hónapon belül írásban kell benyújtania a Turul Utazási Irodában, csatolva a
helyszíni jegyzőkönyvet panaszáról - mint bizonyítékot, hogy a szolgáltató elismeri a hibát. A kártérítés felső határa a
teljes részvételi díj kétszeresétől nem lehet nagyobb. A felsoroltak hiányában a Turul Utazási Irodának kárpótlási
igényt nem áll módjában figyelembe venni a szállodákkal és utazási irodákkal megkötött szerződés értelmében.
9. A Turul Utazási Iroda közvetlen szerződéssel egyik légitársasággal sem áll kapcsolatban. A repülővel történő
utazásfoglalásokat partner irodákon keresztül bonyolítja, így a partner iroda általános utazási feltételei az irányadók.
10. A Turul Utazási Iroda (Szöllősi Travel Kft.) a működéshez előírt vagyoni biztosíték vonatkozásában 2019.01.01-től
az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel. (Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., Tel: +36-1-477-4800) kötött
szerződést.
Kötvényszám: VBB85344/150732 A vagyoni biztosíték által fedezett kockázat hatálya nemzetközi és az utazáskor
szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezése,
valamint előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére vonatkozik.
11. A Turul Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a felek előnyben
részesítik a közös megegyezésre való törekvést. Ennek hiányában alávetik magukat Komárom-Esztergom megye,
Tatabánya Városi Bírósága kizárólagos illetékességének.
12. A katalógusban, hirdetésben tévedés illetve szerkesztés-, és nyomtatási hibák lehetősége megtörténhet, melyért
felelősséget a Turul Utazási Iroda nem vállal.
Az utazási szerződés aláírásával magam és Utastársaim nevében elismerem, hogy jelen általános szerződési
feltételeket a szerződés aláírása előtt megismertem és elfogadom.
13. Utas nyilatkozata a 2007. évi CXXVII tv. 2011. 01. 01-tól hatályos módosításában szereplő 206. § alapján:
büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a megrendelt szolgáltatásokat ( a megfelelő
megjelölendő! )
Nem adóalanyként, vagy adóalanyi minőségben (azaz Utasként )
Adóalanyként saját nevemben és javamra, azaz végső felhasználóként ( azaz Utasként )
Adóalanyként saját nevemben, de más javára ( azaz nem Utasként )
veszem igénybe.
Beleegyezem, hogy személyes adataimat az Szöllősi Travel Kft és partnerei felhasználhassák az utazásom ügyeinek
intézésére, valamint harmadik fél számára továbbíthassák, csak akkor, ha ez a szerződés teljesítéséhez
elengedhetetlen (pl. légitársaság, posta). A szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és
feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011 évi CXII. tv.).
Tatabánya, 2019.
…………………………………..
Utas vagy képviselője

……………………………………..
Utazási iroda képviselője

Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez
A Szöllősi Travel Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 704., cégjegyzék szám: 11-09-009655),
mint adatkezelő az alábbiakban rövid tájékoztatást ad ügyfelei személyes adatai kezelésének rendjéről
és az ahhoz kapcsolódó jogaikról. Bővebb tájékoztatást az Adatvédelmi tájékoztatónkban
http://turulbusz.hu/adatvedelem/adatkezelesi-tajekoztato talál. Az Adatkezelési tájékoztató az EU általános
adatvédelmi rendeletének a 2016/679/EU rendelettel és az információs önrendelkezési jogról valamint az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban került megállapításra.
A Szöllősi Travel Kft. (Turul Utazás Iroda) ügyfelei személyes adatait abból a célból kéri és tárolja, hogy igényeik
alapján a lehető legmegfelelőbb szolgáltatást tudja számukra ajánlani és nyújtani.
Az adatok kezelésének jogapja az ügyfél szabadon visszavonható hozzájáruló nyilatkozata, a megkötött utazási
szerződés teljesítéséhez fűződő, vagy egyéb jogos érdek érvényesítése.
Az utazási szerződés teljesítésében részt vevő szolgáltatók (szállás, busztársaság, stb.) számára a szolgáltatás
nyújtásához szükséges személyes adatok továbbításra kerülnek. E szolgáltatók az Ön által kötött utazási
szerződésben pontosan megjelölésre kerülnek. Az Európai Unión kívülre történő adattovábbítás esetén fokozott
figyelmet fordítunk adatai biztonságára és utazási szerződése megkötésekor tájékoztatjuk az alkalmazott
adatvédelmi garanciákról.
Ügyfeleink személyes adatait az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájárulás visszavonásáig, vagy lejártáig, az utazási
szerződés teljesítésétől számított öt éves általános igényérvényesítési határidő elteltéig, illetve a vonatkozó
jogszabályok szerinti időpontig kezeljük. Kezelt személyes adatok: név, lakcím, születési dátum, életkor, nem, utazási
okmányok száma, telefonszám, emailcím.
Tájékoztatjuk, hogy joga van kérni az általunk kezelt személyes adatok ismertetését, átadását, helyesbítését, törlését,
továbbítását más adatkezelőhöz.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, célja: utazási szerződés megkötése, hírlevél, tájékoztató
megküldése.
Amennyiben személyre szóló tájékoztatást kíván kapni az Önhöz kapcsolódóan általunk kezelt személyes adatok
kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés
időtartamáról), azt az alábbi kapcsolat felvételi ponton teheti meg:
Turul Utazási Iroda, 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. Kormányhivatal földszint, +36 34 560 012, +36 34 560 013,
+36 70 342 0322, turulbusz2@gmail.com.
Részletes adatvédelmi tájékoztatónkat itt
http://turulbusz.hu/adatvedelem/adatkezelesi-tajekoztato találja meg.
Személyes adatainak jogszerűtlen kezelése tárgyában a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalhoz fordulhat panasszal a
következő elérhetőségeken: (Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06 (1) 391- 1400, Fax: 06 (1) 391-1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu).
Alulírott………………………………..nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján megírt Adatkezelési Szabályzatot
elolvastam, megértettem és elfogadtam. Engedélyezem, hogy személyes adataimat az Adatkezelő kezelje és szükség
esetén más adatkezelőnek továbbadja az utazási szerződés teljesítése érdekében.
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Szolgáltatásaink:
 saját szervezésű körutak, 1 napos kirándulások
 bel-és külföldi nyaralóprogramok értékesítése
 egzotikus utak, esküvő külföldön
 síutak, hajóutak, buszbérlés
 repülőjegy értékesítés, utasbiztosítás
 színház-és koncertjegy, csapatépítő kirándulások

Foglaljon nálunk 2019-bEn is!
ONLINE foglalás a www.turulbusz.hu és
www.olcsoegzotikusok.hu oldalon!
Irodánk címe: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
(Kormányhivatal földszint)
Email: turulbusz2@gmail.com, turulbusz@gmail.com
Tel: +36 34 560 012, +36 34 560 013, +36 70 342 0322

www.turulbusz.hu, www.olcsoegzotikusok.hu

