
Utazási információk 2023 
(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 80.000,- 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.  
Útlevél: Nagy-Britanniába már csak útlevéllel lehet 
beutazni, ennek beszerzése az utas feladata. 
Egészségügyi előírások: Utazásaink meghirdetése 
idején nincsenek COVID miatti beutazást korlátozó 
intézkedések, de a későbbiekben bármelyik kormány 
kötheti oltáshoz, védettséghez, teszthez vagy egyéb 
feltételhez a beutazást. Ezek esetleges plusz költségét 
az utas állja, ezek teljesítése az utas felelősségi köre. 
Aktuális információk itt találhatóak: 
https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazas/utazasi-tanacsok-
orszagonkent 
Utazás külföldön: A csoport végig busszal utazik 
(természetesen a gyalogos városnézések kivételével), 
külön pénzt a tömegközlekedésre nem kell számolni. 
Egyes olasz programjainknál (pl. Róma, Velence, 
Cinque Terre stb) tömegközlekedést is használunk, 
de ennek költségét a részvételi díj tartalmazza.  
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. Egyes helyeken 
ágyneműhuzatot (vagy hálózsákot) is kell vinni, erről 
az indulási információkban adunk tájékoztatást. 

Ellátás a mobil home-ban: A szállásra érkezés 
előtt és a kinntartózkodás során az autóbusz megáll 
egy nagyobb szupermarketnél, ahol mindenki 
kedvező áron megvásárolhatja az ellátáshoz 
szükséges alapanyagokat, melyet a szálláshely 
felszerelt konyhájában el tudnak készíteni. 
Szállás családoknál: Londoni, Bath környéki 
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, Pisa ill Velence  
közeli szállásunkon 3-6 fős mobil home-okban 
vagy bungallókban lakunk.  
Az olasz és francia mobil home-ok általában 
kisebbek, egyszerűbbek az angol mobil home-
oknál. Ágyneműhuzatot mindenki hozzon 
magával. 
Tranzitszállás: Belga /  francia / angol / holland 
tranzitszálláson szállunk meg, 3 ágyas szobákban 
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. 
Poggyász-szabályok: A kézipoggyász és a 
poggyásztérbe kerülő táska maximális súlya 
összesen: 18 kg, a csomagtérbe kerülő poggyász 
utazótáska vagy maximum 30x50x70 cm méretű 
bőrönd lehet.  Bővebb információk honlapunkon. 
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. Honlapunkon keresztül elérhető az 
Aegon Biztosító biztosításokkal kapcsolatos 
feltételrendszere.   
Idegenvezető: A csoportokat a célországban 
idegenvezető kíséri, ő szervezi a programokat. Az  
idegenvezetés magyarul, vagy - igények szerint - 
idegen nyelven folyik.  
Fakultatív programok: Árainkat úgy határoztuk 
meg, hogy a programok, belépődíjak, esetleges 
helyi közlekedések árát a részvételi díj 
tartalmazza. Egyes esetekben (F) betű illetve külön 
megjegyzés jelzi a fakultatív programlehetőséget 
(pl. Gardaland), ezek árát az utazás során 
valutában kell kifizetni. A fakultatív programok 
ára mindenütt tartalmazza az útiköltséget, a 
belépődíjakat és az idegenvezetést is.  
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