
UTAZÁSI SZERZŐDÉS 

Mely létrejött a Haris Travel Club Kft.(továbbiakban: Haris Travel) 

Székhely: 1106 Budapest, Juhász. U. 25-27. 

Iroda: 1075 Budapest, Károly krt. 11.  

Tel.: (1)  317-2354 ; 327-0793     

Fax: (1) 317-8613  

Cégjegyzék száma: 01-09-365503     

Adószám:10979800-2-42 

MKEH nyilvántartási száma: R-1153/95/99  

Vagyoni biztosítéka: 120.000.000,- Ft, melyet a QBE Insurance (Europe) Limited 

Magyarországi Fióktelepe garantál. (címe: 1143 Bp., Stefánia út 51.)  

 

másfelől az Utas(ok) 
 

1. A Ptk. vonatkozó rendelkezése, valamint a 281/2008 (XI.28.) Korm. rendelet alapján az utazási 
szerződés létrejön, ha az Utas az utat írásban vagy szóban megrendelte, ezzel egyidejűleg az utazási 

feltételeket, s a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte és elfogadta, valamint az előleget 

befizette. Az utazási szerződés a távollévők között csak akkor jön létre, ha az Utas szándékát a 

jelentkezési lap aláírásával vagy szóban / telefonon egyértelműen közli és azt a Haris Travel 
nyilvántartásba vételt követően írásban visszaigazolja, és az Utas a részvételi díj előleget befizeti. Az 

utazási szerződés függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az Utas harmadik személy javára 

rendeli meg, illetve, hogy az Utas harmadik személy vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti 
jogosultsággal, a Haris Travel és az utazási szerződést aláíró személy között jön létre. A 

kötelezettségek az aláírót terhelik és a jogok a harmadik személyt illetik meg. Jogi személyek esetében 

az utazás írásos megrendelésének átadásával egyidejűleg jön létre az utazási szerződés. Abban az 

esetben, ha a Haris Travel a jelentkezést helyhiány vagy bármely más ok miatt csak feltételesen 
fogadta el, az utazási szerződés a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásának írásbeli értesítésével jön 

létre.  

 
2. Az előleg, ill. a részvételi díj befizethető az UTAZÁSI IRODÁBAN személyesen vagy banki 

átutalással, valamint készpénzes befizetéssel a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. fiókjaiban az egész 

ország területén:10404027 - 00301480 forint számlaszámra.(EUR és USD befizetése más 
számlaszámra történik, azt kérje munkatársunktól!) A cégnévre szóló számlára vonatkozó igényüket 

(név, cím, adószám) már az előleg befizetés előtt szíveskedjenek megadni. Banki kiegyenlítés esetén 

az utas nevét, a vele utazók számát (elég egy személynév az együtt utazók közül) és a PROGRAM 

NEVÉT is fel kell tüntetni. A hátralék banki kiegyenlítése is azonos módon történik!  
 

Részvételi díj / előleg átutalását kizárólag előzetes egyeztetés alapján fogadunk el! Abban az esetben, 

ha előzetes férőhely, részvételi díj, egyeztetés nélkül történik az utalás, bankfiókban történő befizetés, 
úgy az ebből adódó kellemetlenségekért a Haris Travel nem vonható felelősségre! A Haris Travel-t 

nem terheli szerződéskötési kötelezettség. 

 
3. Az utazáshoz szükséges a Haris Travel által kibocsátott személyre szóló Utazási szerződés 

megkötése, melynek elidegeníthetetlen részét képezik: 

- Tudnivalók, információk 

- Visszaigazolás 
- Pénzügyi visszaigazolás 

- Az utazás Programja 

 
4. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, 

deviza jogszabályok, egészségügyi előírások, védőoltások, stb.), valamint a fogadó ország törvényeit 

és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek megszegéséből, elmulasztásából eredő károk, 

költségek az Utast terhelik. A hazaitól eltérő, egzotikus állat-és növényvilág óvatosságra int!  
 



5. Kérjük, hogy útlevelük érvényességét már a jelentkezéskor ellenőrizzék, egyes országokba a 
beutazást csak akkor engedélyezik, amennyiben az útlevél a beutazástól számítva még legalább 6 

hónapig érvényes! Amennyiben az utazáshoz vízum szükséges, annak költsége és ügyintézési díja a 

részvételi díjon felül fizetendő. A Haris Travel kizárólag magyar állampolgárok számára vállalja a 

vízum-ügyintézést. Vonatkozik ez az USA-ba készülő utasoknál az ESTA engedély beszerzésére is. A 
Haris Travel csak akkor vállalja az ügyintézést, ha az ahhoz szükséges okmányok, fényképek és 

kitöltött adatlapok a megadott határidőig megérkeznek irodánkba. Természetesen a vízum megadása 

nem irodánk hatásköre, arra garanciát nem tudunk vállalni. Elutasított vízumkérelem esetén, a 
befizetett vízumdíj és ügyintézési díj nem visszatéríthető. Amennyiben a vízum beszerzése kizárólag 

egyénileg oldható meg, azt külön jelezzük. A vízum díjának esetleges emelkedését nem áll 

módunkban átvállalni.  
 

6. A részvételi díj a meghirdetett programokban szereplő szolgáltatások árát, az eljárási díjat, illetve 

szervezési költséget, valamint a BBP biztosítást és az ÁFA-t tartalmazza. A részvételi díjban nem 

szereplő, de külön fizetendő díjak (pl. vízumdíj, repülőtéri illeték, útlemondási biztosítás, belső 
repülések díjai, stb.) a Visszaigazoláson és a Programleírásban szerepelnek.  

 

7. Az utazási szerződés megkötésekor előleg fizetendő, amely csoportos utazásoknál a mindenkori 
részvételi díj, egyágyas felár és a repülőtéri illeték összegének 40 %-a, kerekített összegben.  A 

részvételi díj fennmaradó része (hátralék) az utazás megkezdése előtt legkésőbb 31 naptári nappal 

kiegyenlítendő. A hátralékkal egyidejűleg a kapcsolódó szolgáltatások árát (félpanzió, vízumdíj, 
fakultatív programok, belföldi repülőjegyek, stb.) is, amelyek a Visszaigazoláson szerepelnek, be kell 

fizetni. A Haris Travel a hátralék befizetéséről az Utast külön nem értesíti, a dátum a pénzügyi 

elszámoláson megtalálható. A hátralék befizetés elmulasztása esetén a Haris Travel a megrendelést 

lemondottnak tekintheti és jogában áll a 13. pontban feltüntetett lemondási költségátalányt felszámolni 
az Utasnak. (Viszonteladó útján történő értékesítés esetén is!) 

 

8. Árfolyam korrekció: a teljes díj, (részvételi díj, közlekedési költségek, egyes szolgáltatásokkal 
kapcsolatos adók, illetékek, egyágyas felár, vízumdíjak, félpanziós felár stb.) a Visszaigazolásban 

megtalálható valutaárfolyamon kerültek megállapításra. Ez az utazás időpontjára jelentős mértékben 

eltérhet.  

 
9. A szállítási költségekkel, az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték (pl. repülőtéri illeték, 

kerozin díj, stb.) időközi változása miatt a Haris Travel legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 

nappal a díjat felemelheti. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének 
mértékével.  

 

10. Amennyiben árváltozás következne be, úgy a Haris Travel értesíti Utasait. Ha az áremelés mértéke 
a teljes díjra vetítve a 8 %-ot meghaladja, az Utas 3 napon belül a szerződéstől díjtalanul elállhat, és a 

befizetett előleget (részvételi díjat, teljes díjat) a Haris Travel teljes egészében visszatéríti. Az Utas(ok) 

részéről egyéb kártérítési igény nem követelhető ebben az esetben. 

 
11. A Haris Travel az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában az utazás megkezdése előtti 

20. napig a szerződéstől elállhat. Ez esetben: 

- az Utas választhat másik programot vagy  
- a Haris Travel visszatéríti a részvételi díjat az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes 

jegybanki alapkamat időarányos részével együtt, 8 munkanapon belül vagy 

- az adott út kisebb létszámmal történő indításához kapcsolódó felárat megtéríti az Utas. 
A minimum létszámot a „Visszaigazolás” tartalmazza minden esetben.  

Amennyiben a fakultatív program kellő számú jelentkező hiányában elmarad, az előre befizetett díjat a 

Haris Travel visszafizeti, de emiatt az Utas részéről egyéb kártérítési igény nem követelhető.  

 
12. A Haris Travel fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt, indokolt esetben a szállodai 

elhelyezést azonos kategórián belül megváltoztassa, a programok sorrendjét felcserélje, vagy 

megváltoztassa.  
 

 

 



13. Lemondás esetén a teljes útiköltség azon tételeit, melyekre az útlemondási biztosítás kiterjed 
(részvételi díj, repülőjegy, repülőtéri illeték, egyágyas felár), az alábbi költségek terhelik: 

- 60-46 napon belüli lemondás esetén: 10 % 

- 45-36 napon belüli lemondás esetén: 25 %  

- 35-21 napon belüli lemondás esetén: 40 % 
- 20-11 napon belüli lemondás esetén: 70 % 

- 10 napon belüli lemondás esetén:    100 % 

60 napon belüli lemondás esetén az útlemondási biztosítás levonásra kerül, nem visszatéríthető.  
 

Abban az esetben, ha a felmerült költségek összege meghaladja a fenti költségekben megjelölt 

útlemondási díjat, úgy az Utas(oka)t, ill. a szerződött felet terheli a többletköltség.  
Amennyiben légitársaságokkal, külföldi szolgáltatókkal kötött szerződések 60 napnál korábbi 

teljesítést írnak elő az utazási irodánknak, abban az esetben egyedi útlemondási költségátalányok 

kerülnek megállapításra. Az esetenkénti eltérésekről a Visszaigazolásban adunk pontos tájékoztatást. 

1 napos kirándulások esetén:  
- 20-11 napon belüli lemondás esetén: 25 % 

- 10 - 3 napon belüli lemondás esetén: 50 % 

- 2 napon belüli lemondás esetén?      100 % 
 

Lemondási időpontnak azt tekintjük, amikor az Utas elállási szándékát írásban bejelenti és arról a 

Haris Travel tudomást szerez. Abban az esetben, ha ún. Biztosítási esemény, vagyis baleset, betegség, 
haláleset az útlemondás oka, a QBE biztosító társaság nem a bejelentés, hanem az esemény időpontját 

tekinti a kártérítés alapjául. Ilyen esetben a bejelentést 24 órán belül meg kell tenni. A kártérítés 

önrésze 20%-os. 

 
14. Az Utas részéről történő módosítás kezelési költsége foglalásonként 5.000,- Ft. 

Repülős út foglalásánál a névmódosításnak külön költségvonzata van (pl. úti okmánytól eltérő név 

módosítása)!  
60 napon belüli program, időpont módosítása lemondásnak minősül, ezekben az esetekben a 13. 

pontban leírtak az irányadók! 

 

15. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött részvételi jogát harmadik személyre 
engedményezni az alábbi feltételek alapján: 

- az engedményezés csak olyan személy részére lehetséges, aki megfelel az utazási szerződésben 

meghatározott utazási feltételeknek 
- aki az utazási szerződés feltételeit aláírásával elfogadja 

- az esetlegesen felmerülő többletköltségeket (pl. repülős utak esetében új jegykiállítás, névmódosítási 

költség, stb.) megfizeti. 
Az engedményezés kizárólag írásban, a Haris Travel beleegyezésével lehetséges. 

 

16. A Haris Travel az utazási szerződés nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből (jogos kifogás 

esetén) az Utast ért károk vonatkozásában felelősségét a részvételi díj összegében korlátozza. 
 

17. A Haris Travel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a 

szolgáltatásokat közreműködő partnerei útján teljesíti, de mentesül a felelősség alól, ha bizonyítható, 
hogy úgy járt el, ahogy ez az adott esetben tőle elvárható volt. 

 

18. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki 
meghibásodás, időjárási-, útviszonyok, határátlépés, stb.) jelentős késés következik be, ezekért 

irodánkat felelősség nem terheli. A Haris Travel kötelessége - a lehetőségek figyelembevétele mellett - 

intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból az iroda az útvonal változtatás jogát 

fenntartja. 
 

19. Repülőgéppel történő utazások esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek. Az 

esetleges visszautasított beszállásért, a járatok törléséért vagy késésekért, járat-, menetrend-, 
repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért, poggyászkárokért és poggyászkésésekért a Haris 

Travel-t felelősség nem terheli. A késedelmes repülőindulásból adódóan elmaradt programok miatt 

sem terheli felelősség a Haris Travel-t. Utasaink, csak közvetlenül tudják érdekeiket érvényesíteni, a 



különböző légi-, vasúti-, vízi-, közúti szolgáltatókkal szemben. Erre vonatkozó rendeletek: 
1371/200/EK, 392/2009/EK, 1177/2010/EU, 260/2007/EK, továbbá a Montreali egyezmény, valamint 

a 25/1999. (II.12.) Korm. rendelet és az 1986. évi. II. törvényben kihirdetett berni 

egyezmény.Irodánknak nincs jogosultsága a perrendtartás értelmében (1952. évi III. törvény) az 

utas(ok) nevében eljárni, de az ügyintézéshez szükséges segítséget megadjuk.  
 

20. A szolgáltatással szembeni kifogásokat, minden esetben haladéktalanul a helyszínen az 

Utaskísérőnek kell jelezni, aki köteles a kifogást jegyzőkönyvbe foglalni és annak egy példányát az 
Utasnak átadni. Az Utaskísérő a felmerült problémákról, kifogásokról a Haris Travel-t tájékoztatja és 

megteszi a szükséges intézkedéseket. Az esetleges kárigényt, a hazaérkezést követő 3 munkanapon 

belül a Haris Travel-nek írásban jelenteni kell, mellékelve ehhez a helyszínen felvett jegyzőkönyv 
eredeti példányát. A Haris Travel a kárigény jogosultságát felülvizsgálja és álláspontjáról 30 napon 

belül tájékoztatja az Utast. Amennyiben az Utas a kifogást nem közölte a helyszínen - orvoslás vagy 

jegyzőkönyvbe vétel céljából - illetve kárigényét késedelmesen jelentette be, a Haris Travel mentesül a 

kár megtérítésének kötelezettsége alól.  
 

21. A Haris Travel által szervezett utazásokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a felek 

előnyben részesítik a közös megegyezésre való törekvést.  Ha ez nem vezetne eredményre, akkor a 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az utas a lakóhelye szerint 

illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltető testülethez fordulhat. 

 
22. A Haris Travel által meghirdetett utazások részvételi díja a baleset, betegség, és poggyász-

biztosítás (BBP) díját tartalmazza. Az útlemondási biztosítás díját nem foglalja magában, azt a 

részvételi díjon felül kell megkötni. Az útlemondási biztosítás a részvételi díjra, repülőjegyekre, 

repülőtéri illetékekre és az egyágyas felárra terjed ki. A Haris Travel az útlemondási biztosítás 
vonatkozásában a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe biztosítóval kötött 

szerződést. 

 
23. Az Utas poggyászának őrzéséről, mindenki maga gondoskodik. Kivéve, ha a Haris Travel 

képviselője, közreműködője, (pl. légitársaság, szálloda, busztársaság, stb.) átvette, s azt elismervény 

igazolja. 

 
24. Az Utas által megfizetett, de saját elhatározásából az utazás során igénybe nem vett programok és 

szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető, és az egyéni kezdeményezés nem zavarhatja a 

társasutazás menetét, programjait. A társasutazás alatt, az utas/ok által óhajtott egyéni programok, 
rokon és barátlátogatás, színház, mozi, egyéb közlekedési járművek igénybevétele, egyéb 

programokon való részvétel megszervezése nem tartozik irodánk kötelességei közé. Információt, 

segítséget megpróbálunk nyújtani, de esetleges sikertelenség estén felelősséget nem vállalunk.  
 

25. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az Utas a felelős. 

 

26. A Haris Travel haladéktalanul felbontja a szerződést az Utassal, ha az Utas nem tartja magát a 
szerződésben foglaltakhoz, illetve magatartásával figyelmeztetés ellenére is zavarja a program 

menetét, veszélyezteti Utastársai nyugalmát, érdekeit, biztonságát. Ilyen esetben az igénybe nem vett 

szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető, valamint a korábban történő hazautazásból eredő 
többletköltség az Utast terheli (pl. repülőjegy módosítás, új repülőjegy kiállítás, stb.). 

 

27. Természeti csapás, szélsőséges időjárási viszonyok, háború, politikai konfliktus, sztrájk, járvány, 
nemzetközi események, hivatalos politikai látogatások stb. (azaz vis maior), valamint légitársaságok 

által egyoldalúan kötött és érvényes felelősségi korlátozások miatt elmaradt, meghiúsult 

szolgáltatások, olyan események, amelyek miatt egyik felet sem terheli felelősség, mivel saját 

akaratuktól függetlenül jöttek létre. 

28. Utas nyilatkozat:  

a 2007. évi CXXVII. Tv. 2011. 01. 01-től hatályos módosításában szereplő 206 § alapján: büntetőjogi 

felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a megrendelt szolgáltatásokat  
-  nem adóalanyként vagy  nem adóalanyi minőségben (azaz Utasként) 

- adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználónként (azaz Utasként) 

- adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe. 



 

Ezen utazási feltételek a 2015. március 10. után kötött valamennyi utazási szerződésekre, 

Haris Travel által szervezett társasutazásra érvényesek.  

 

A jogszabályok esetleges, időközbeni változásai alapján - az általános feltételek vonatkozó 

pontjai - módosulnak.  

 

Az Utazási szerződés-t, Tudnivalókat, a Visszaigazolást és a QBE Insurance (Europe) Limited 

Magyarországi Fióktelepe biztosító útlemondási szabályzatának egészét a szerződés aláírását 

megelőzően elolvastam, a magam és utastársaim nevében elismerem, hogy tudomásul vettem 

és elfogadom. 

 

Kelt: 201……………………………….. 
 

PROGRAM NEVE: 

Időpontja:  

Közlekedési eszköz:  

Ellátás:  

 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 
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TUDNIVALÓK, INFORMÁCIÓK 

Utazás autóbusszal: A Budapestről induló körutazásainkat állandó partnereink komfortos 
autóbuszaival bonyolítjuk le. Az utazási előleg befizetésekor lehetőség van ülőhely választására, 
ami alapján összeállítjuk az ülésrendet. Nyomatékosan kérjük, hogy az utastérbe csak kisméretű 
kézitáskát, fényképezőgépet, videokamerát, stb. vigyünk magunkkal a kényelmes utazás 
érdekében. A „csomag legyen a csomagtérben” s a technikai szünetek alkalmával lesz 
lehetőségünk, hogy kivegyük az éppen szükséges dolgainkat, ennivalót, ruhaneműt, stb.  
Amennyiben az autóbusz rendelkezik WC-vel, annak használata: mérete miatt rendszeres 
használatra nem alkalmas, higiéniai szempontból pedig nem célszerű, de váratlan helyzetben lehet 
használni. 
Irodánk fenntartja a jogot, hogy a meghirdetettnél alacsonyabb utaslétszám esetén kisebb (20-34 
fős) autóbusszal indítsa el a programot, de ebben az esetben az utazás lemondására nincs 
lehetőség. 
Étkezés az autóbuszon: a nemzetközi gyakorlatnak (spanyol, német, osztrák, szlovák, 
autóbuszokon TILOS) megfelelően, lehetőség szerint a megállók alkalmával étkezzünk, amely 
kényelmesebb, biztonságosabb és a többi utastársunk komfortérzetét sem befolyásolja! 
 
Repülős programok: nemzeti és diszkont légitársaságok, valamint belföldi és  külföldi partnereink 
által biztosított járatokkal szervezzük. Kérjük, fordítsanak kellő figyelmet a menetrend betartására, 
s még jelentkezéskor a pontos, útlevélben / úti okmányban szerepelő név közlésére, mert a 
névváltoztatásból, módosításból eredő többletköltség Önöket terheli.  
A REPÜLŐGÉPEN A HELYFOGLALÁST NEM IRODÁNK VÉGZI, A LÉGITÁRSASÁG FELÉ AZ EGYÉNI 
KÉRÉSEKET TOVÁBBÍTJUK, DE GARANCIÁT NEM TUDUNK VÁLLALNI, HOGY EZT FIGYELEMBE 
VESZIK! Diszkont légitársaságok esetén elsőbbségi beszállási lehetőséget, nagyobb lábteret 
biztosító ülést stb. külön díj megfizetése esetén tudunk foglalni a szabad kapacitások 
függvényében.  
A repülős programoknál a transzfert és a körutazást a külföldi partnerünk által biztosított 
légkondicionált autóbuszokkal tesszük meg. Itt nem áll módunkban előre ülésrendet készíteni. 
Ebben az esetben Vendégeink az előleg Haris Travel Club számlájára, pénztárába történő 
beérkezésének sorrendjében (ún. „Fizetési sorrend”) szállhatnak fel az autóbuszra és választhatnak 
a helyszínen ülőhelyet! 

Szállás: A körutazásokhoz a szállodák kiválasztásánál nem a luxus, hanem a célszerűség vezérel 
minket. A középkategóriás szállodák az alapvető szolgáltatást nyújtják, ami a tisztálkodáshoz és 
pihenéshez szükséges.  
A szobák 2 külön ágyasak, német nyelvterületen gyakran egy keretben, ill. franciaágyasak 2 
személyre. Körutazásokon háromágyas elhelyezést nem tudunk minden esetben biztosítani, ha 
mégis van erre lehetőség, az általában pótágyat jelent. Ezt kérjük, egyeztessék előre. Legtöbbször 
a 3. személy részére nincs kedvezmény. Kivétel az üdülő program, ahol legtöbbször a 
gyermekeknek jár kedvezmény a 3. vagy 4. ún. pótágy használata esetén. 
Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a nemzetközi gyakorlat szerint a szállodai szobákban 
csak a szálloda által felszolgált étel és ital fogyasztható! Továbbá a merülőforraló és rezsó 
használata tilos! A szállodai szobák általában nem rendelkeznek hűtőszekrénnyel. Amennyiben a 
szobákban van minibár, úgy annak fogyasztását egyénileg kell a recepción rendezni, legkésőbb az 
elutazás napján.  
 
A szállodák bizonyos TV csatornái fizetősek (Pay TV), ezek használatáért szintén egyénileg kell 
fizetni, legkésőbb az elutazás napján.  
A szobák elosztása a szállodák hatásköre. Esetleges igényeket (földszinti, emeleti, egymás melletti 
elhelyezés, stb.) továbbítjuk partnerünk felé, de teljesítésére garanciát vállalni nem áll módunkban. 
Az egyágyas elhelyezés felárát külön feltüntetjük. Azon Vendégeink, akik egyedül utaznak - de 
nem óhajtanak egyágyas felárat fizetni - kérhetnek társítást. Amennyiben azonban nem jelentkezik 
az utazásra szintén társítást kérő Vendég, úgy az egyágyas felárat is ki kell fizetni. Figyelem! A 
társítás meghiúsulása miatt az utazás nem lemondható! Amennyiben társított Vendégek az utazás 
során döntenek úgy, hogy bármilyen okból egyágyas szobákba költöznek, úgy az egyágyas felárat 
mindkét Vendégnek, vagy a különköltözést kérő 1 személynek, mindkettőt ki kel fizetni!  
 
A felár ellenére az egyágyas szobák elhelyezése, felszereltsége elmaradhat a kétágyas szobákétól. 

Társítás: Útjainkon vállaljuk az azonos neműek társítását, de a szobatárs személyével 
kapcsolatban felelősséget nem vállalunk, így esetlegesen felmerülő reklamációt nem tudunk 
elfogadni sem az utazás során, sem hazaérkezés után! 
Egyágyas felár átvállalása: Nem kérünk egyágyas felárat az autóbuszos körutazásokon azon 
utastársunktól, akinek nem találunk szobatársat az utazás megkezdéséig. (Utazásonként 1 fő 
részére érvényes!) 
Az egyágyas felár 50 %-nak átvállalása: azon utastársunknak, aki repülős vagy kombinált (busz-



repülő) utazáson vesz részt, és az utazás megkezdéséig nem találunk számára szobatársat. 
(Utazásonként 1 fő részére érvényes!)  
 
Ellátás: Általában a reggeli kontinentális, és a vacsora 2-3 fogásos, italfogyasztás nélkül. Az ettől 
eltérőt külön jelezzük. 
 
Poggyász: Az utazásra személyenként max. 1 db utazótáska / bőrönd vihető, mert az autóbusz 
csomagtere korlátozott kapacitással rendelkezik. Repülős utazások esetén a csomagszállítás 
személyenként max. 20 kg-ig általában térítésmentes. Az eltérő feltételeket a Tájékoztató 
tartalmazza. A fedélzetre rendszerint személyenként csak egy, a légitársaságok szabványának 
megfelelő kézitáska vihető fel. 
 
Idegenvezetés: A csoportos utazásainkat legtöbb esetben magyar idegenvezető vezeti, a helyi 
törvények értelmében, több alkalommal helyi idegenvezető közreműködésével. A magyar 
idegenvezetőnek kötelessége betartani a külföldi országok hatályos jogszabályait, amelyek a 
helyszíni idegenvezetésre vonatkoznak. 
 
Városnézések: A nemzetközi gyakorlat szerint a félnapos városnézés kb. 3 óra időtartamú, az 
egész napos programok kb. 2 x 2,5-3 óra tartamúak. A mi idegenvezetőink ezt általában ennél 
hosszabban, tartalmasabban szokták megoldani, hogy utasaink a lehető legtöbbet lássák és 
tapasztalják. 
 
Programok: Az előre megadott programok sorrendje változhat, felcserélődhet, de ez tartalmi 
változást nem okoz. A programváltozás jogát fenntartjuk! 
 
Belépőjegyek: Az európai kirándulásoknál többnyire a részvételi díj nem tartalmazza a 
belépőjegy(ek) árát. Így Vendégeink csak a ténylegesen igénybevett szolgáltatásokat - sok esetben 
életkorhoz kapcsolódó kedvezménnyel - fizetik. Különösen a régi EU-s országokban alkalmazzák pl. 
a Senior és diákkedvezményt. Nem utolsó sorban így van lehetőségünk a választásra, hogy 
óhajtjuk-e megtekinteni az adott látnivalót. Az esetleges csoportkedvezmény pedig közvetlenül az 
utashoz jut el. Azon úti céljainknál, (általában Európán kívül) ahol nincs életkorhoz kapcsolódó 
kedvezmény, legtöbbször a részvételi díj tartalmazza a belépőket. 

Szerviz díj / Borravaló: Az idegenforgalomban bevett szokás, egyes országokban pedig kötelező. 
Az adott programoknál ezt külön jelezzük! Kötelező: pl. fejlődő országok, USA, Izrael 
stb.Ajánlott: európai programokon, pl. Horvátország, Olaszország, Spanyolország, Portugália 
stb. Adható: a magyar személyzet (pl. gépkocsivezető, helyi és magyar idegenvezető stb.) 
részére. 

Öltözködés: Az adott programok tájékoztatóiban erre vonatkozó tanáccsal, javaslattal élünk. 
Illetve a kötelező szabályokat ismertetjük. Például fedetlen vállakkal egyes épületekbe nem lehet 
belépni. Ha hiányos öltözet miatt, a helyi szervek a belépést megtagadják, az az utastársunk saját 
felelőssége 
 
Baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás: a külföldi utazásaink részvételi díjai tartalmazzák. 
 
Útlemondási biztosítás: Utastársaink érdekében a QBE Insurance (Europe) Limited 
Magyarországi Fióktelepe biztosító útlemondási biztosítást kedvezményes tarifával megkötjük 
minden résztvevőnk részére. Ha valaki nem óhajtja, írásban kérünk lemondó nyilatkozatot. A 
különböző, biztosítási esemény miatt meghiúsult utazásból eredő kártérítések nem egy utazási 
iroda, hanem biztosító társaság feladata és jogköre, s ezzel utasaink anyagi biztonságát védjük. 
Feltételeket mellékeljük. 
 
Indulási garancia: A garantált induláshoz minimum létszámot állapítottunk meg. A megadott 
részvételi díj a programban szereplő minimum létszám megléte esetén érvényes. Az utak 
elindításához nagyobb esélyt ad, ha alacsonyabb létszám esetén is garantálni tudjuk azok 
megvalósulását. A felárat a Visszaigazolás tartalmazza. Az indulás előtt 30 nappal szükséges 
befizetni melyről írásos értesítést küldünk. A befizetett felárat a hazaérkezés után 8 napon belül 
utasainknak visszafizetjük, amennyiben az indulásig a szükséges létszámot mégis elértük. 
 
Úti okmányok / Vízum: Kérjük, hogy útlevelük érvényességét már a jelentkezéskor ellenőrizzék, 
egyes országokba a beutazást csak akkor engedélyezik, ha az útlevél a beutazástól számítva még 
legalább 6 hónapig érvényes! Ahova személyi igazolvánnyal és útlevéllel egyaránt lehet utazni (pl. 
EU-országok), kérjük ellenőrizzék, hogy azt az úti okmányt vigyék magukkal, amely alapján az 
utazásra jelentkeztek!  

 


