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Utazási információk 2019
(autóbuszos utazások)
Programok: Kínálatunkat a csoportokat szervező
pedagógusok kérésének megfelelően alakítjuk ki, az
utazás módja, programja igény szerint változtatható.
Zárt csoportok részére a katalógusban nem szereplő
utazásokat
is
megszervezünk.
Meghirdetett
utazásaink esetén a napok ill. programok sorrendje a
nyitvatartások és a foglalások függvényében változik.
Az időjárás és a szezonális nyitvatartások (elő- és
utószezonban) miatt egyes látványosságokat más
programokkal pótolunk.
Csoportszervezés: A csoportok szervezésében
segítünk,
propaganda
anyagainkat
az
Ön
rendelkezésére bocsátjuk. Az érdeklődők részére
szívesen tartunk szülői értekezletet. Kis létszámú –
akár néhány fős – csoporttal vagy egyénileg is lehet
csatlakozni utazásainkhoz.
Jelentkezés, előleg befizetése: A csoportok
jelentkezése az utazási előleg befizetésével válik
véglegessé. A személyenkénti 20.000,- Ft-os előleget
javasoljuk minél hamarabb befizetni, mivel a
helyfoglalás a befizetések sorrendjében történik. A
fennmaradó összeget legkésőbb az utazás előtt 35
nappal, illetve az iskolai tanév befejezéséig kell
kiegyenlíteni. Utazás lemondását csak írásban tudjuk
elfogadni.
Irodánk munkanapokon 8:30- 16.30 óra között tart
nyitva. A téli szünetben zárva tartunk.
Utazás külföldön: A csoport végig busszal utazik
(természetesen a gyalogos városnézések kivételével),
külön pénzt a tömegközlekedésre nem kell számolni.
Az autóbuszok légkondicionálóval és DVD-vel
felszereltek, a nemzetközi biztonsági előírásoknak
mindenben megfelelnek.
Szállás Britanniában Holiday Parkban: A
gondozott parkokban található mobil home-ok
komfortosak, kapacitásuk 6-8 fő, szállásonként
kötelezően minimum 1 felnőtt utast várunk. Az
apartmanszerű lakókocsik 3 m szélesek, 8-10 m
hosszúak, 2-3 hálószobával (2-2 fekhellyel),
nappalival
(éjszakára
fekhellyé
átalakítható
dívánnyal), felszerelt konyhával - hűtőszekrénnyel és fürdőszobával rendelkeznek. Minden mobil home
otthonosan berendezett. Kérjük, hogy az utasok
hálózsákot
vagy
ágyneműhuzatot
feltétlenül
hozzanak magukkal!
Ellátás a mobil home-ban: Ellátást angol és skót
útjainkhoz szükség esetén a célországban vásárolt
élelmiszerekből tudjuk biztosítani. Ez esetben a
reggelit (kenyér, vaj, lekvár, sajt, tej v. tea stb.), a
csomagolt ebédet ill. a vacsorát (zacskós leves,
konzerv, tészta, pizza stb.) a szálláshely konyhájában
kell az utasoknak elkészíteniük. Az ellátás bőséges,
de speciális kéréseket nem tudunk kielégíteni.
Különleges igényű utasainknak ajánljuk, hogy saját
maguk gondoskodjanak az élelmiszerekről. Az
általunk biztosított étkeztetést csak diákcsoportoknak
biztosítjuk.
Szállás családoknál: Londoni, Bath környéki,
edinburgh-i szállásunk kertvárosi negyedben

található. A diákok kettesével – hármasával négyesével laknak, folyamatosan ellenőrzött
családoknál. A félpanziós ellátást (kontinentális
reggeli,
meleg
vacsora)
igény
esetén
ebédcsomaggal egészíthetjük ki (szendvicsek,
üdítő, gyümölcs, chips vagy csokoládé).
Szállás
Franciaországban:
Kempingben,
komfortos
4-5-6
fős
mobil-home-okban
(apartmanszerű lakókocsikban) lakunk, főzési és
zuhanyzási lehetőséggel ellátva.
Szállás
Olaszországban: Róma
közeli
szállásunkon 4-6 fős mobil home-okban lakunk,
Firenze közelében pedig mobil home-okban,
bungallókban vagy diákszállóban szállunk meg.
Az olasz és francia mobil home-ok általában
kisebbek az angol mobil home-oknál. Ezen
utazásokat önellátással hirdetjük meg.
Tranzitszállás: Német / belga / francia / angol /
holland tranzitszálláson szállunk meg, 3 ágyas
szobákban önellátással.
Mélyföldtől
a
Felföldig,
Brit
korona
gyémántjai: Ezen utazásoknál Hollandiából
éjszakai komppal kelünk át Britanniába. A kompon
4 ágyas (zuhanyzós, WC-s, emeletes ágyas)
kabinokban lakunk önellátással.
Felnőtt utasok: Programjainkat, szállásainkat
elsősorban diákcsoportok igényeihez tervezzük, de
felnőtt utasok is csatlakozhatnak útjainkhoz, ha
elfogadják az utazások diák jellegét. A felnőttek
költségei magasabbak, a felárakat honlapunkon
tüntetjük fel.
Biztosítás: Utazásunk ára a Baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás
díját
nem
tartalmazza,
megkötését feltétlenül javasoljuk. Irodánk partnere
az Aegon Biztosító. Biztosításaikat egyénileg és
csoportosan is megköthetik nálunk. Útlemondási
biztosítás igény esetén köthető az előlegfizetéssel
egy időben a honlapunkon található információk
szerint.
Irodánk az oktatási törvényben meghatározott
felelősségbiztosítással rendelkezik.
Idegenvezető: A csoportokat a célországban
idegenvezető kíséri, ő szervezi a programokat. Az
idegenvezetés magyarul, vagy - igények szerint idegen nyelven folyik.
Fakultatív programok: Ajánlatunkban (F) betű
illetve külön megjegyzés jelzi a fakultatív
programokat, ezek árát az utazás során valutában
kell kifizetni. A fakultatív programok ára
mindenütt tartalmazza az útiköltséget, a
belépődíjakat és az idegenvezetést is. Fakultatív
programjainkat korábbi utasaink véleményét is
figyelembe véve állítottuk össze, a programok
nagyon érdekesek, a részvételt ajánljuk.
Kedvezményes igazolványok: Irodánkban a
nemzetközi pedagógus- és diákigazolványt,
valamint az Ifjúsági Szállások kártyáját is ki lehet
váltani.

