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FOTÓPÁLYÁZAT

A tavaly meghirdetett fotópályázatunk sikerére való tekintettel idén is elindítottuk 
a Fotópályázat 2011 nevű nyereményjátékot és így ismét sok nagyszerű kép 
érkezett be hozzánk.
Meghirdettük a nyilvános szavazást, de sajnos fiktív szavazás miatt 
érvénytelenítenünk kellett azt. A három díjat sorsolással osztottuk ki. 
Ezért mi válogattuk ki kedvenceinket a több mint 600 fotó közül. Ezeket 
szeretnénk megosztani Önökkel ezen az oldalon. 
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ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK
 1. A Grand Tours Kft. (a továbbiakban Kft.) működési engedélyének szá-

ma R-0007/92/1999. A működéshez előírt vagyoni biztosítékról a QBE 

Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepével kötött szerződést.

 2.  A Kft. által szervezett, ill. közvetített utazásokra a Ptk. 415-416. §-a, vala-

mint a 213/1996. (XII. 23.), és a 281/2008 (XI. 28.) kormányrendeletek ren-

delkezései az irányadóak.

 3.  Az utazás időtartamát és helyét, a teljesítés módját és a részvételi díjat 

a Kft. programajánlata és az utazási szerződés tartalmazza. A részvételi 

díj az utazás során szereplő szolgáltatások árát, a szervezési díjat és az 

áfát tartalmazza. A Kft. fenntartja a jogot a szerződésen szereplő szál-

láshely, ill. az autóbusz azonos kategórián belüli módosítására, valamint 

a programok azonos jellegű és értékű programra való felcserélésére.

 4.  Az utazási szerződés létrejön, mennyiben az utazást az utas megrendelte, a 

díjelőleget befizette, a Kft. a megrendelést elfogadta, és a felek aláírásukkal 

a szerződésben érvényesítették. Az utas a szerződés aláírásával kijelenti, 

hogy a számára átadott utazási feltételeket megismerte, a megrendelt 

szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat teljes mértékben megkapta és 

azokat elfogadja.

 5.  Az utazási szolgáltatás díjelőlege a részvételi díj 40%-a, amelyet az utazási 

szerződés megkötésekor kell megfizetni. Abban az esetben, ha a Kft. külföl-

di közreműködővel kötött szerződése szigorúbb kötelezettséget ró a Kft.-

re, abban az esetben a Kft. az utazás díjelőlegét a részvételi díj 40%-ánál 

magasabb összegben is meghatározhatja, igazodva a külföldi közreműködő 

díjához. Az utas a teljes részvételi díjat az utazás megkezdése előtt 35 nap-

pal külön értesítés nélkül köteles befizetni, kivéve, ha a külföldi közremű-

ködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. 

A fizetési határidők be nem tartása esetén a Kft. jogosult az utazási szer-

ződéstől elállni és a szolgáltatást más részére értékesíteni, vagy az utas által 

megrendelt szolgáltatást lemondani.

 6.  A Kft. által megállapított részvételi díj a programfüzetben meghatározott 

szolgáltatások ellenértéke, biztosítási díjat nem tartalmaz. Az utast a Kft. 

külön díjazás ellenében betegség, baleset és poggyászkár esetére biztosítja. 

A Kft. és az utas között útlemondási szerződés jöhet létre a kedvezmé-

nyek nélküli részvételi díj 5%-ának befizetése ellenében. Útlemondási 

szerződés csak az utazási szerződéssel egyidejűleg köthető, és nem köthető 

az utazás megkezdése előtti 14 napon belül. Az útlemondási szerződés díja 

az utazás lemondása esetén nem téríthető vissza.

 7.  A Kft. az utazás részvételi díját a szállítási költségek (ideértve az üzem-

anyagköltségeket), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal 

kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülő-

helyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy deviza  forintárfolyamá-

nak megváltozása miatt az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal 

felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az utas az 

értesítéstől számított 2 napon belül elállhat az utazási szerződéstől. Ebben 

az esetben a befizetett összeg maradéktalanul visszajár az utas részére.

 8.  Az utas szabad akaratából elállhat a szerződéstől, vagy módosíthatja azt, 

de bárminemű módosítás esetén módosításonként 2000 Ft, lemondás 

esetén 2000 Ft/fő kezelési költséget számítunk fel. 45 napon belüli 

módosítás lemondásnak minősül (kivéve névcsere), ebben az esetben a 

15. pont szabályai lépnek érvénybe.

 9.  A Kft. az autóbuszos fuvarozócégekkel kötött szerződése alapján a fuvaro-

zónak műszaki meghibásodás vagy saját hibás baleset esetén belföldön 6, 

külföldön 12 órán belül kell gondoskodni a jármű javításáról vagy pótlásáról. 

Ezen időn túl a Kft. köteles az utasnak a késésből származó igazolt kárt 

megtéríteni, mely a közlekedési költség összegéig terjedhet. Ezek a feltéte-

lek a Kft. saját járművei esetén is alkalmazandók. Késedelmes indulás esetén 

az utas elállhat a szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a 36 órát. Ebben 

az esetben a Kft. köteles a befizetett részvételi díjat azonnal visszafizetni.

 10.  A Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilat-

kozattal elállhat az utazási szerződéstől a legkisebb utaslétszám hiányában, 

illetve ha az utazást a szerződés megkötésekor nem látható, az emberi éle-

tet, az egészséget, a vagyonbiztonságot külső körülmény veszélyezteti. Ha 

az utazási szerződés a Kft. hibájából szűnik meg, az utas kérheti a befizetett 

összeg azonnali visszafizetését és az utazási szerződés megkötésétől szá-

mítva az akkor érvényben lévő jegybanki alapkamatnak megfelelő mérté-

kű, a visszafizetés időpontjáig számított kamat megfizetését.

11.   Amennyiben az utazást vis maior, járvány, sztrájk vagy elháríthatatlan ter-

mészeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, vagy lehetetlenné 

teszik, ezekért és a szolgáltatások elmaradásáért vagy részleges teljesíté-

séért a Kft. felelősséget nem vállal, de igyekszik mindent megtenni az utas 

érdekében, ami az adott helyzetben maximálisan lehetséges.

12.   Az utas jogosult az utazásban való részvételi jogát 3. személyre átruházni, 

ha arról a Kft.-t azonnal írásban tájékoztatja és elfogadja a 8. pontban 

leírtakat. Az engedményezést megelőző szerződéses kötelezettségekért és 

az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az utasok egye-

temlegesen felelnek.

13.   Az utas a poggyászának őrizetéről az utazás során, valamint a szálláshelyen 

maga gondoskodik. Határokon, várakozóhelyeken, közlekedési eszközön 

stb. elveszett poggyászokért a Kft. felelősséget nem vállal.

14.   Az utas köteles az utazásra vonatkozóan a mindenkori jogszabályokat, elő-

írásokat betartani (pl. útlevél, vám- és devizaszabályok, vízum stb.). Ennek 

elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő többletköltségek, valamint a 

Kft.-nél jelentkező igazolt kár az utast terheli, amelyet az utas a felmerü-

léstől számított 15 napon belül köteles megfizetni a Kft. részére..

15.   Az utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor el-

állhat. A Kft.-nek jogában áll ebben az esetben bánatpénzt kérni. A bá-

natpénz a részvételi díjhoz igazodik és a következőképpen alakul:

  – utazás előtt 45–35 napig a részvételi díj 10%-a,

  – utazás előtt 34–21 napig a részvételi díj 25%-a,

  – utazás előtt 20–14 napig a részvételi díj 50%-a,

  – utazás előtt 13–7 napig a részvételi díj 75%-a,

  – utazás előtt 6–0 napig a részvételi díj 100%-a.

  Egyéb esetekben a 8. pontban foglaltak az irányadóak. Ezen lemondási fel-

tételek akkor is érvényesek, ha az utast baleset vagy betegség éri. Ameny-

nyiben az utas saját hibájából (pl. érvénytelen, el nem készült útlevél) az 

utazáson részt venni nem tud, úgy a befizetett részvételi díj visszafizetésé-

re nem tarthat igényt. Ha az utas eláll a szerződéstől, a Kft.-nek jogában áll 

a visszamondott helyeket újból értékesíteni.

16.   A Kft. a szerződésben vállalt szolgáltatásokért akkor is felel, ha a szolgál-

tatást közreműködője útján teljesíti. A Kft. a szerződésszegéssel járó kárt 

köteles megtéríteni, de ez legfeljebb a részvételi díj kétszerese lehet. Men-

tesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés 

érdekében úgy járt el, ahogy az tőle elvárható volt.

17.   A Kft. által kiadott programfüzetben (tájékoztatóban) meghatározott fa-

kultatív programokat kivétel nélkül a külföldi partnerirodák szervezik és 

bonyolítják. Ezekért a Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. Bármilyen 

probléma esetén azonnal, helyben kell intézkedni az idegenvezető által. 

A programok létszámfüggőek; változó minimumlétszám alatt nem indítják 

azokat.

18.   Az utas a szerződés hibás teljesítése esetén, kifogásait a hiba felfedezése 

után haladéktalanul köteles közölni a Kft. képviselőjével (idegenvezető, 

szállásadó, partneriroda), aki a közlésről jegyzőkönyvet készít. Az utas a 

nem szerződésszerű teljesítésből fakadó kárigényét a hazaérkezést kö-

vetően legkésőbb 3 munkanapon belül, írásban köteles a Kft.-nél jelezni, 

ellenkező esetben a Kft. mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége 

alól. A Kft. köteles a bejelentett kárigény indoklását megvizsgálni és ál-

láspontjáról az utast 30 napon belül tájékoztatni. A kártérítés mértéke 

nem haladhatja meg az utas által befizetett részvételi díj kétszeresének 

értékét.

19.   A Kft. nem köteles a részvételi díjat mérsékelni, ha az utas valamely szolgál-

tatást saját elhatározásából nem vette igénybe.

20.  Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas 

közvetlenül tartozik felelősséggel. Az az utas, aki az utazás során és a szál-

láshelyen magatartásával (ittasság, hangoskodás stb.) zavarja a vele együtt 

utazókat, és többszöri figyelmeztetés ellenére sem változtat viselkedésén, 

azonnal kizárható az utazásból, kártérítés igénye nélkül.

21.   Az általános utazási feltételeket az utas jelentkezéskor elolvassa, tudomásul 

veszi és tudomásulvételét az utazási szerződés aláírásával igazolja. Ameny-

nyiben az utas több személy részére rendeli meg a szolgáltatást, aláírásával 

utastársai nevében is nyilatkozik, ill. szerződést köt.

22.   A Kft. által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik 

magukat a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

          online-foglalás          www.grandtours.hu
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JE LENT KE ZÉS AZ UTA ZÁS RA

Kér jük, je lent ke zés kor ta nul má nyoz za a 

Grand Tours 2000 Kft. Ál ta lá nos Uta zá si Fel té-

te lek szer zõ dés ben fog lal ta kat. Az uta zá si szer-

zõ dés az uta zás meg ren de lé sé vel és a fog la lá si 

biz to sí ték be fi ze té sé vel jön lét re.

ÉR TÉ KE SÍ TÉ SI MÓD SZER

A ka ta ló gu sunk ban sze rep lõ áru ala pun kat 

iro dánk két fé le mód szer rel ér té ke sí ti.

Az egyik, ami kor a szál lás he lye ket fi xen, úgy-

mond ga ran ci á val bé rel jük egész sze zon ra (pl. a 

gö rög, török, olasz, spa nyol, horvát apart ma-

nok több sé ge). Ilyen kor a je lent ke zés kor azon-

nal meg tud juk mon da ni, van-e he lyünk, me lyik 

és mi lyen szál lás he lyen.

A má sik, ami kor a szál lá so kat úgy ne ve zett 

le ké ré ses mód szer rel ér té ke sít jük. Ilyen kor 

be tes  szük a ka ta ló gu sunk ba a kü lön bö zõ szál-

lás he lye ket (pl. spa nyol szál lo dák), és ér dek lõ dés 

ese tén „le kér jük“, meg ren del jük a kül föl di part-

ne rünk tõl. Eb ben az eset ben kb. 48 órán be lül 

ka punk vis  sza iga zo lást, hogy el fo gad ták-e a 

meg ren de lé sün ket.

Az uta zá si szer zõ dés csak a po zi tív vis  sza iga-

zo lás után lép ér vény be.

 

FOG LA LÁ SI BIZ TO SÍ TÉK

A rész vé te li díj 40%-a. Az in du lást meg elõ zõ 

35 na pon be lül vi szont a tel jes ár fi ze ten dõ.

RÉSZ VÉ TE LI DÍJ

A ka ta ló gu sunk ban fel tün te tett ára ink a kö zölt 

szol gál ta tá sok dí ját, a szer ve zé si költ sé get és az 

ál ta lá nos for gal mi adót tar tal maz zák. Nem tar tal-

maz zák a bal eset-, be teg ség-, pog gyász  biz to sí tás, 

az uta zás kép te len ség ese té re ér vé nyes biz to sí tás 

dí ját (stornóbiztosítás 5%). Az ára kat 300 Ft-os 

euró ár fo lya mig tud juk ga ran tál ni!

KED VEZ MÉ NYEK – GYE REK KED VEZ MÉ NYEK 

Ki fe je zet ten gye rek ked vez ményt csak ott 

re á lis ad ni, ahol a szol gál ta tás arány ban áll a 

ked vez mé nnyel. Min den egyéb eset ben a gye-

rek ked vez mény adá sa csak va la mi fé le trükk 

len ne, mert ami el megy a ré ven, an nak a vá mon 

be kel le ne jön nie.

Mi nem aka runk trük köz ni!

Az au tó bu szon nincs elõ nyünk ab ból, ha a 

fé rõ he lyen gye rek ül és nem fel nõtt. Ha drá gáb-

ban ad nánk a fel nõttje gyet, ad hat nánk ol  csób ban 

a gye re két, de a vég ered mény ugyan az len ne.

A szál lo dák nál je lez zük az ak tu á lis ked vez mé-

nye ket. 

Nincs szál lás ár kal ku lál va ál ta lá ban az el sõ és 

utol só tur nus ra an nak, aki bus  szal uta zik. A 

többi turnusban az egylégterű stúdió 3.-4. és a 

kétlégterű stúdió 5.-6. férőhelyére, amennyi-

ben buszal utazik.

BIZ TO SÍ TÁS

Rész vé te li dí ja ink az utas biz to sí tást nem tar-

tal maz zák, de le he tõ ség van az iro dánk ban 

an nak meg kö té sé re. Ajánl juk Önök nek az uta-

zá si biz to sí tás meg kö té sét, mert baj ese tén 

min den ki nek (ne künk is) kön  nyebb dol ga van, 

ha jó biz to sí tás sal ren del ke zik az utas. Nem 

uta zá si biz to sí tás az „Eu ró pai Egész ség biz to-

sí tá si kár tya”! Ez csak ar ra elég, hogy „ne 

hagy ják meg hal ni az em bert”! Nem tar tal maz 

bal eset -biz to sí tást, pog  gyász biz to sí tást, ha za-

szál lí tást stb. Ez a kár tya ar ra jo go sít csak az 

Unió or szá ga in be lül, hogy ugyan azt a szol gál-

ta tást ugyan azon az áron meg kap has suk, mint 

az adott or szág la ko sai. Csak hogy a he lyi la ko-

sok, akik a min den na pi éle tü ket élik, nin cse nek 

olyan ri zi kó fak to rok nak ki té ve, mint aki uta zik, 

ki rán dul, szó ra ko zik stb. Ez je lent he ti azt, hogy 

lé nye ge sen drá gább, mint amit Ma gyar or szá-

gon meg szok tunk (20–40 € vi zit díj, ön rész, 

ma gán kór há zak, ma gán men tõk ki zá rá sa a szol-

gál ta tás ból stb). Meg  je gyez nénk még, hogy a 

Gö rög or szág ba tör té nõ uta zás nál át kell utaz ni 

Szer bi án és Makedónián két szer, melyek nem 

uni ós or szágok és nem ér vé nyes az EU tb-kár-

tya. Mind ezek el le nére javasoljuk, hogy min-

denki váltsa ki, ugyanis a kórházakban a bizto-

sítást csak az EU-kártyával fogadják el. Az 

utas biz to sí tás is csak ki egé szí tõ sport biz to sí-

tás sal ér vé nyes ext rém spor tok ra, mint pl. a 

quadozás és mo to ro zás. Utasainknak az QBE 

Insurance (Europe) Limited betegség-, bal-

eset- és poggyászbiztosítás Assist Card Classic 

szolgáltatását ajánljuk 500 Ft/fő/nap díjért 

saját szervezésű utazásainkra.

A biz to sí tás rész le te i rõl iro dánk ban kap hat 

bõ  vebb fel vi lá go sí tást. Az eset le ges kár igényt a 

legtöbb helyen azonnal, fizetés nélkül a helyszí-

nen rendezi a biztosító; a fennmaradó estekben 

viszont csak ki zá ró lag a kár eset hely szí nén fel-

vett hi va ta los jegy zõ köny vek (kór ház, rend õr-

ség ál tal el ké szí tett jegy zõ könyv) be nyúj tá sá val 

té rí ti meg. Utó lag, a ha za ér ke zést kö ve tõ en 

ki ál lí tott jegy zõ köny vet nem fo gad nak el. 

UTA ZÁS KÉP TE LEN SÉG ESE TÉ RE SZÓ LÓ 

BIZ TO SÍ TÁS (STORNÓBIZTOSÍTÁS)

Az utazási irodánk szervezésében induló 

utakra ön rész nélküli Útlemondási szerzõdés 

köthetõ a je lentkezéssel, ill. a foglalási biztosíték 

megfizetésével egyidejûleg, melynek mértéke a 

részvételi díj 5%-a. Ezen szerzõdés csak az 

utazás elõtt legalább két héttel létrejött jelent-

kezéseknél vehetõ igénybe. Útle mondási szer-

ződés birtokában az utazás önrész nélkül bár -

mikor lemondható.

ÚTI OKMÁNYOK

A Grand Tours 2000 Kft. ál tal szer ve zett uta-

zá sok hoz ma gyar ál lam pol gár ok nak nem kell 

ví zum, kivéve Törökország. A török vízum a 

határon fizetendő, melynek díja: 15 € vagy 
20 $. Nem ma gyar ál lam pol gár ok ví zu muk be -

szer zé sé rõl ma guk gon dos kod nak. Az eh hez 

szük  sé ges iga zo lást az utas kérésére iro dánk ban 

ad juk ki. Kér jük, in du lás elõtt min dig el len õriz ze, 

hogy Ön nél van-e:

– rész vé te li je gye (vouchere),

– leg alább 6 hó na pig ér vé nyes sa ját út le  ve le 

vagy sze mélyi iga zol vá nya. Törökországba uta-

záskor, csak a min. 6 hónapig érvényes útlevelet 

fogadják el.

– biz to sí tá si köt vé nye,

– jo go sít vá nya,

– rend sze re sen sze dett gyógy sze re.

Utazásra történő jelentkezése előtt, kérjük, 

feltétlen győződjön meg útlevele, személyiga-

zolványa érvényességéről! Az érvénytelen ok -

mánnyal rendelkezők utazásának meghiúsulá-

sáért az iroda felelősséget nem vállal.

VÉDŐOLTÁS

A Grand Tours 2000 Kft. által szervezett 

utazásokhoz nincs szükség védőoltásra.

SZÁL LÁS HE LYEK FEL SZE RELT SÉ GE, 

BE SO RO LÁ SA

Tá jé koz ta tá sul azt kö zöl jük, hogy a ki vá lasz tott 

szál lás hely az adott or szág hi va ta los be so ro lá sa 

sze rint mely ka te gó ri á ba tar to zik. Fel hív juk szí ves 

fi gyel mü ket, hogy a szál lo dák, ill. az apart ma nok 

he lyi be so ro lá sa or szá gon ként el té rõ, nem min den 

eset ben egye zik meg a ná lunk meg szo kot tal.

EL HE LYE ZÉS

Ha va la mi mi att mi vagy a part ne rünk nem 

tud ja biz to sí ta ni az ígért szál lást, úgy ugyan-

olyan vagy ma ga sabb ka te gó  ri á  jút biz to sí tunk 

he lyet te. A nya ra ló szál lá sos apart ma nok ra sa ját 

szer zõ dés sel ren del ke zünk. A nem zet kö zi gya-

kor lat nak meg fe le lõ en a szo bá kat ér ke zés kor 

14–16 óra kö zött le het el fog lal ni, és el uta zás 

nap ján 9 órá ig kell át ad ni a ta ka rí tás hoz. Az 

et tõl el té rõ sza bá lyo kat kü lön je lez zük. Az eset-

le ge sen oko zott ká ro kért min den utas anya gi 

fe le lõs ség gel tar to zik; a szál lás he lye ken fi ze-

ten dõ ka u ció ös  sze gét az adott szál lás hely rész-

le tes le írá sá nál tün tet jük fel. 

Amen  nyi ben az utas a le fog lalt szál lás he lyet 

a bér le ti idõ szak le jár ta elõtt el hagy ja, a fel nem 

hasz nált na pok vis  sza té rí té sé re nincs le he tõ-

ség.

Az apart ma nok nem pótágyazhatóak.

Egyes apart ma nok nál a tu laj do no sok ké rik, 

hogy fi zes sen kulcs át vé tel kor az utas biz to sí té kot, 

ka u ci ót a nya ra lás ide je alat ti, az apart ma nok ban 

tör té nõ kár oko zás fe de ze te ként. Amen  nyi ben 

nem tör té nik sem mi, ak kor a kulcs le adá sa kor 

vissza  ad ják. 

WIFI (vezeték nélküli internetcsatlakozás) a 

technikai adottságoktól függõen nem biztos, 

hogy minden szobában fogható, de van olyan 

pontja az apartmannak – pl. közös tér, udvar –, 

ahol lehet internetezni. 

Törülközőt csak turnusváltáskor adnak, hét -

közben nem cserélik azokat.

Az apartmanokban saját elektromos készülék 

(pl. ventilátor, elektromos sütő stb.) használata 

TILOS!

KLÍMAHASZNÁLAT

Több légterű apartmanoknál a klíma ára bel-

téri egységenként számítandó! A klíma csak 

akkor legyen bekapcsolva, ha otthon tartóz-

kodnak. TILOS bekapcsolva hagyni nyitott 

tájékoztató MINDEN UTAZÁSHOZ
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erkélyajtónál vagy nyitott ablaknál! Kérjük, spó-

roljanak az energiával!   Köszönjük!

SZO BA EL OSZ TÁS

Az apart ma nos szo ba be osz tást iro dánk ban a 

je lent ke zés sor rend jé ben mi re giszt rál juk, míg a 

szál lo dai szo ba be osz tást min dig a szál lo dák ké szí-

tik. Er re vo nat ko zó an ne künk mint az uta zás 

szer ve zõ jé nek nincs be fo lyá sunk. A ven dé gek 

kí ván sá ga it szí ve sen to váb bít juk a szál lo dá nak, de 

ezek tel je sí té sé ért ga ran ci át nem tu dunk vál lal ni.

A kö zölt rész vé te li dí jak két- vagy több ágyas 

el he lye zés ese tén ér vé nye sek, egy ágyas szo bát 

ké rés re, fel ár meg fi ze té se el le né ben tu dunk biz-

to sí ta ni. 

TUR NUS VÁL TÁS

A nya ra lás leg ké nye sebb pont ja. A leg több 

szál lás he lyünk – fõ leg az apart ma nok – nin cse-

nek be ren dez ked ve kö zös he lyi ség gel, ahol egy-

szer re el fér né nek a „ré gi” és az „új” uta sok. 

Meg ér ke zik a fá radt új utas, és be sze ret ne 

men ni a szo bá ba. Még nem in dul ha za a busz, és 

a ré gi utas már a „sen ki föld jén” van. Rá adá  sul 

min den ki egy szer re tar tóz ko dik a szál lás he lyen.

Ezért ja va sol juk a kö vet ke zõ ket:

A ha za jö võ bu szos „ré gi” uta sok ne tar tóz-

kod ja nak a szál lás nál, a busz úgy is csak me -

net rend sze rint in dul ha za! Hasz nál ják ki az 

idõt für dés re, sé tá ra. Az ér ke zõ au tós ven dé-

gek ne men je nek a szál lás ra 15-16 óra elõtt, 

mert ad dig ta ka rí ta nak!

Kér jük Önö ket, hogy a szo ba át vé te le kor 

el len õriz zék le a ta ka rí tást, és ad dig ne ve gyék 

át a szo bát, amíg az nem meg fe le lõ Önök nek. 

Ugyan is ta ka rí tó nõk csak tur nus vál tás kor van-

nak az apart ma nok nál, így ké sõbb nincs mód 

ta ka rí tás ra. Utó la gos rek la má ci ót a ta ka rí tás-

ra a fent em lí tett okok mi att nem tu dunk 

el fo gad ni!

Tur nus vál tás kor egyéb ként az utasoknak 

nem kell ki ta ka rí ta ni uk az apart mant, de az 

edé nye ket el kell mo so gat ni és a sze me tet ki kell 

vin ni!

EL LÁ TÁS

A nya ra ló prog ram ja ink al kal má val a szál lo dai 

el he lye zés árai min den eset ben tar tal maz zák az 

adott ét ke zés árát. 

Apart ma nos el he lye zés ese tén kü lön té rí tés 

el le né ben kér he tõ el lá tási le he tõ sé ge ket a szál lás-

he lyek adott le írá sá nál rész le te sen meg ad juk.

A fõ ét ke zé sek italt nem tar tal maz nak, ki vé ve 

Porecs! Ha va la mi lyen fa kul ta tív ki rán du lás 

mi att az ét ke zés üt kö zik a prog ram mal, ak kor 

hi deg cso ma got le het igé nyel ni. Ez zel kap cso la-

to san min den eset ben az ide gen ve ze tõ ad a 

hely szí nen rész le tes in for má ci ót.

UTA ZÁS

Kér jük uta sa in kat, amen  nyi ben au tó bus z-

 szal utaz nak, a ka ta ló gus ban fel tün te tett 

dá tu mok hoz ad ják hoz zá az uta zás ide jét is, 

mert a táb lá za tok ban csak a kint töl tött idõ 

sze re pel. A nyaraló utak hoz az au tó busz ok 

egy nap pal ha ma rabb in  dul  nak és egy nap pal 

ké sõbb ér nek vis  sza.

A ka ta ló gu sunk ban fel tün te tett uta zá sa ink 

sa ját au tó busz par kunk ra épül nek, mely nek rész-

le tes le írá sát pros pek tu sunk ban meg ta lál ják. 

Azokon az autóbuszokon, amelyek biztonsági 

övvel felszereltek, az övek használata kötelező. 

Amennyiben az utas úgy dönt, hogy ezt nem 

használja, és bármi probléma felmerül ennek 

következtében, a felelősség az utast terheli.

Az au tó bu sza in kon hi gi é ni ai okok mi att 

to a lett nincs. A gép ko csi ve ze tõk kb. 3-4 

órán  ként tar ta nak pi he nõt – az adott sá gok-

tól füg gõ en – kul tu rált par ko lók ban. 

Az au tó bu szos uta zá so kat deb re ce ni in du lás-

sal/ér ke zés sel ter vez tük. A görög utaknál min-

den megyeszékhelyen biztosítunk felszállási 

lehetőséget, kivéve Nógrád megyét. Más vá ro-

sok ban is megállunk: ezt a katalógus hátulján, a 

térképén jeleztük.

Az ülõ he lye ket az au tó busz okon az uta zá si 

iro da oszt ja be, ter mé sze te sen fi gye lem be vé ve, 

hogy csa lád ta go kat, hoz zá tar to zó kat nem ül te-

tünk el egy más tól, ha együtt je lent kez nek. 

Szá mo zott ülõ he lyet csak 3000 Ft/fõ árért 

tu  dunk biz to sí ta ni, ha még sem, ak kor dup lán vis-

 sza fi zet jük az ös  sze get. Je lent ke zés kor kér jük 

meg je löl ni az ülõ he lyet eme le tes és nem eme le tes 

busz ese tén is! A fix ülõhelyet a gyûj tõjáratokon 

nem tudunk garantálni. Gyûjtõ járatnak minõsül 

az északgörög utaknál odafelé Szegedig és visz-

szafelé a görög határig. Délgörög és török utak-

nál odafelé Szegedig, visszafelé Szegedtõl hazáig. 

A gyûj tõ járatokra nem készítünk ülésrendet, 

helyfoglalás felszállás szerint történik ezen a 

szakaszon.

Ös  sze tar to zó uta sa ink nak az egy au tó bu-

szon va ló utaz ta tást ga ran tál ni csak ab ban az 

eset ben tud juk, ha azo nos fel szál lá si he  lyet 

je löl nek meg!

POGGYÁSZ  ÉS POGGYÁSZKÁR 

Autóbuszunk csomagterében csak korlátozott 

hely áll rendelkezésre, így személyenként egy 

csomag (kb. 20 kg) engedélyezett. Az ezen felül  

csomagok elhelyezésére csak a bepakolás után 

van lehetőség, ha azok számára még marad hely. 

Amennyiben a bőröndöt túlpakolják és ennek 

következtében sérülés (kiszakadás, fülleszakadás, 

kerék kitörés) történik, ezért felelősséget nem 

vállalunk. Csak az olyan sérülésekért fizetünk 

kártérítést, amit a károsult hitelt érdemlően, 

szemtanúval, a helyszínen, az esemény bekövet-

keztekor  tud igazolni. Utólagos reklamációt a 

poggyász sérülésre nem tudunk elfogadni.

Javasoljuk, hogy az utastérbe csak a legszük-

ségesebb dolgokat vigyék fel, mert akadályozza 

Önöket a kényelmes utazásban. A gépkocsive-

zetők a csomagtartókat útközben csak nagyon 

indokolt esetben nyitják ki. Az au tó busz köz le-

ke dõ fo lyo só ján, lép csõ jén cso ma got el he lyez ni, 

alud ni ti los és bal eset ve szé lyes! 

Hû tõ tás kát az utas tér be fel vin ni ti los! 

Ezek egy sé ge sen kü lön cso mag tér ben ke rül-

nek el he lye zés re, ahol pi he nõk so rán bár mi kor 

hoz zá fér he tõ ek. Ja va sol juk vi szont, hogy hû tõ-

tás ká ban csak a nya ra lás ide jé re szánt élel met 

tá rol ja nak, mi vel min den meg bon tás nál ve szít a 

hõ mér sék le té bõl. 

Au tó bu sza in kon nem szál lít ha tó zsu gor fó-

li ás, re ke szes, va la mint do bo zos innivaló, 

(még a táskában sem) mi vel ezek je len tõ sen 

el ve szik a he lyet a töb bi pog  gyász tól. A cso-

ma go kat, kér jük, jól lát ha tó he lyen név vel, 

cím mel, te le fon szám mal el lát ni szí ves ked je-

nek.

Az au tó bu szon az uta zás alatt a gép ko csi  veze-

tõk tõl fo rin tért le het vá sá rol ni hû tött ita lo kat 

(sör, üdí tõ, ás vány víz), és a meg ál lók al  kal má val 

me leg ita lo kat is (le ves, tea, ká vé, ka pucsínó).

Au tó bu sza in kon a do hány zás ti los!

Meg ér ke zé sü ket kö ve tõ en, kér jük, el len õriz-

zék, hogy min den pog  gyá szuk megvan-e. Az 

au tó bu szon fe lej tett tár gya kért fe le lõs sé get 

nem tu dunk vál lal ni.

FA KUL TA TÍV PROG RA MOK

A ka ta ló gu sunk ban meg hir de tett prog ra mo-

kat ki vé tel nél kül a kül föl di part ner iro dánk szer-

ve zi és bo nyo lít ja. Ezért ezen prog ra mok bo nyo-

lí tá sá ért sem mi lyen fe le lõs sé get nem vál la lunk. 

Bár mi lyen prob lé ma fel me rü lé se ese tén azon-

nal, hely ben kell in téz ked ni a te le pí tett ide gen-

ve ze tõ ál tal. Mi vel a prog ra mok lét szám-

függõek, így a prog ra mon ként vál to zó mi ni-

mum lét szám alatt nem in dít ják azo kat.

MÓ DO SÍ TÁS, LE MON DÁS

Szál lás hely, ill. idõ pont mó do sí tá sa le mon dás-

nak szá mít és az Ál ta lá nos Uta zá si Fel té te lek 

le mon dá si fel tét elei lép nek ér vény be. Le mon dás 

ese tén be fi ze té si bi zony la tát hoz za ma gá val. 

Min den olyan mó do sí tá sért, amit az utas az ere-

de ti szer zõ dés hez ké pest esz kö zöl, mó do sí tá si 

dí jat szá mí tunk fel, mely nek mér té ke mó do sí-

tá son ként 2000 Ft.

Az uta zás meg kez dé se elõtt 45 na pon be lü li 

le mon dás ese tén az Ál ta lá nos Uta zá si Fel té te lek 

15., 45 na pon tú li le mon dás nál a 8. pont já ban 

fog lal tak az irány adók.

SZÁL LÁS HE LYEK KEL KAP CSO LA TOS 

PA NA SZOK, REK LA MÁ CI ÓK

Fenn tart juk a jo got szál lás he lye nik azo nos 

ka te gó ri án be lü li eset le ges meg vál toz ta tá sá ra. 

Iro dánk nagy gon dot for dít ar ra, hogy a szál lás-

he lye ken min den rend ben le gyen. Ha ven dé ge-

ink va la mi vel elé ge det le nek, kér jük, azon nal je -

lez zék a part ner iro dá nál vagy a szál lás adó nál, 

hogy a hi ba mi e lõbb ki ja ví tás ra ke rül jön. Rek la-

má ció ese tén szük ség van a hely szí nen le iga zolt 

jegy zõ könyv re a ké sõb bi kár igény be nyúj tá sá-

hoz, amen  nyi ben a prob lé ma a szál lás he lyen 

nem or vo sol ha tó. 

Jegy zõ könyv hi á nyá ban utó la gos rek la má-

ci ót nem tu dunk el fo gad ni. 

Ha prob lé má juk azon na li in téz ke dést kö ve-

tel, és nem tud ják el ér ni a he lyi kép vi se lõt, 

ak kor hív ják az ügye le ti mo bil szá mun kat:                

 (+36 30) 249-13-41

tájékoztató MINDEN UTAZÁSHOZ
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Ne fá rad jon az uta zá si iro dá ba va ló el ju tás sal, sor ban ál lás sal! Nem 
kell töb bé al kal maz kod nia iro dánk nyit va tar tá sá hoz. Vá las  szon kí ná la-
tunk ból a www.grandtours.hu hon lap ról, majd né hány kat tin tás sal fog-
lal ja le az Ön nek leg meg fe le lõbb szál lást.

 
ÚT MU TA TÓ AZ ONLINE FOG LA LÁS HOZ

1. RE GISZT RÁ CIÓ
Mi e lõtt el kez de né a fog la-
lást, re  giszt rál nia kell a 
hon lap Ügy fél ka pu me nü 
alatt, a Re giszt rá ció link re 
kat tint va. 

A meg je le nõ adat la pon ad ja meg ada ta it, el ér he tõ sé ge it, majd kat-
tint son a Re giszt rá ció gomb ra. 

Kü lö nö sen fon tos, hogy sür gõs ese tek ben te le fo non el tud juk Önt ér ni! 
Amen  nyi ben a meg ren delt szol gál ta tá sok ról ké szü lõ szám lát nem a 
le ve le zé si cím re ké ri ki ál lí ta ni, úgy le he tõ sé ge van et tõl el té rõ szám-
lá zá si ne vet és cí met meg ad ni.

Ez után rö vid idõn be lül a meg adott e-mail cím re le ve let kül dünk, 
mely ben meg ad juk a be lé pés hez szük sé ges egye di jel sza vát, mellyel a 
késõbbiekben is beléphet a rendszerbe. 

2. BE LÉ PÉS 
A fen ti ek ben már be mu ta tott Ügy fél ka pu me nü ben ad ja meg e-ma-

il cí mét és a le vél ben meg kül dött jel szót, majd kat tint son a „Be lé pés” 
gomb ra. Et tõl fog va már be je lent ke zett ügy fél ként vá lo gat hat aján la ta-
ink kö zött, és le he tõ sé ge van online le fog lal ni bár me lyi ket. 

 3. FOG LA LÁS 
Vá las  sza ki az Ön nek leg meg fe le lõbb szállást, majd kat tint son az 

Online fog la lás fül re. Ezen az ol da lon ta lál egy táb lá za tot, amely ben 
szo ba szám sze rint ki vá laszt hat ja azt a szállástí pust (lég tér, ágy szám, 
fek vés, fel sze relt ség sze rint), amely Ön nek a leg meg fe le lõbb. Ez után 
a kö vet ke zõ táb lá zat ban el len õriz he ti, hogy az Ön nek meg fe le lõ idõ-
pont ban a ki vá lasz tott szállás fog lal ha tó-e.

FON TOS! 
A hon la pun kon ta lál ha tó szál lás he lye ket bu szos, il let ve egyé ni uta-

zás sal fog lal hat ja. A fog la lá si táb la fö lött ta lál egy 2 so ros táb lá za tot, 
amely  bõl meg tud hat ja, hogy az Ön ál tal ki vá lasz tott idõ pont ban hány 
fé rõ hely fog lal ha tó még egyé ni, il let ve bu szos uta zás sal. Mi e lõtt el kez-
di a fog la lást, ezt fel tét le nül el len õriz ze.

Amen  nyi ben sza bad he lyet ta lál, a táb lá zat meg fe le lõ me zõ jé re 
kat tint va elõ fog lal hat ja a ki vá lasz tott szál lást. Az adott szo bát elõ fog-
la lás ban tart juk 48 órá ra (hét vé gén, il let ve mun ka szü ne ti na po kon 
72 órá ra, tur nus in du lá sa elõtt 15 nap pal 24 órá ra); így el ke rül he ti azt, 
hogy más uta sok el fog lal ják az Ön ál tal ki vá lasz tott szo bát. 

FON TOS! 
Tur nus in du lá sa elõtt 5 nap pal az adott idõ pont ra ki zá ró lag iro-

dánk ban fog lal ha tó szál lás. 

FOG LA LÁ SI LAP KI TÖL TÉ SE (lásd 3. ábra)
Kér jük, va la men  nyi ro va tot pon to san tölt sön ki! 
A fog la lá si lap pal egy konk rét szállás, egy konk rét idõ pont ra tör té nõ 

fog la lá sát tud ja el vé gez ni. Amen  nyi ben a lap te te jén nem a kí vánt aján-
lat, vagy nem a meg fe le lõ idõ pont sze re pel; kér jük, zár ja be a nyom -
tat ványt, vá las  sza ki a he lyes apart mant és idõ pon tot, és új ra kat tint-
son a meg fe le lõ me zõ re. 

A le gör dü lõ me nük ben je löl je be az uta zás tí pu sát, hogy há nyan sze-
ret né nek utaz ni, az uta zás idõ tar ta mát (1, 2 vagy 3  hét), az el lá tás faj tá ját 
és az Ön nek leg meg fe le lõbb fi ze té si mó dot és pénznemet. 

Amen  nyi ben Ön va la me lyik part ner iro dánk nál kí ván be fi zet ni, a 
Part ner iro dá ink link re kat tint va, meg te kint he ti a szó ba jö he tõ iro dák 
lis tá ját.

Le he tõ sé ge van Út le mon dá si biz to sí tás meg kö té sé re (tel jes rész vé-
te li díj 5%-a). Eh hez, kér jük, je löl je be az er re vo nat ko zó me zõt.

Amen  nyi ben Ön már uta zott ve lünk, kér jük, je löl je be a Törzsutas 
meg jegy zést. Eb ben az eset ben 4% ked vez ményt biz to sí tunk a rész vé-
te li díj tel jes ös  sze gé bõl.

Amen  nyi ben elõ fog la lá si (ko rai be fi ze té si) ked vez ményt kí ván igény be 
ven ni (a fel té te lek rõl a Bõ veb ben link re kat tint va tá jé ko zód hat), úgy, 
kér jük, je löl je be az er re vo nat ko zó me zõt, majd vá las  szon a meg je le-
ní tett le he tõ sé gek kö zül (ja nu ár 31-ig: 10%; feb ru ár 28-ig: 9%; már ci us 
31-ig: 8% ked vez mény).

Fog la lá sá val egyi de jû leg le he tõ sé ge van Utas biz to sí tás meg kö té sé re 
(a dí jak ról a Bõ veb ben link re kat tint va tá jé ko zód hat). Eh hez, kér jük, 
je löl je be az er re vo nat ko zó me zõt, il l. min den utas nál ad ja meg az  
ada to kat: név, születési dá tum, lak cím, út le vél szám vagy személyiiga-
zolvány-szám. Kérjük előzetesen tájékozódjon, hogy milyen útiokmány 
szükséges.

Amen  nyi ben Ön bus  szal uta zik, kér jük, a le gör dü lõ me nü ben fel tét-
le nül vá las  sza ki a fel szál lás he lyét.

Ír ja be az uta sok ne vét, út le vél szá mát és szü le té si ide jét. Amen  nyi ben 
most nem tud ja pon to san az út le vélszá mo kat, kér jük, ír ja be a me zõ be 
a „Ké sõbb” meg jegy zést. A tur nus in du lá sa elõtt leg ké sõbb 5 nap pal 
ve gye fel a kap cso la tot iro dánk kal és kér jük, fel tét le nül pó tol ja a 
hi ány zó ada to kat.

Foglalja le Ön is utazását BÁRHONNAN, BÁRMIKOR 
a GRAND TOURS ONLINE FOGLALÁSI RENDSZER segítségével!

1. ábra – Ügyfélkapu

www.grandtours.hu          online-foglalás

2. ábra – On-line-foglalási tábla (Caravel apartmanház – Paralia)

Foglalt Előfoglalás alatt Szabad

Inaktív Opcionálisan lefoglalva



ONLINE FOGLALÁS

A meg jegy zés ro va tok ba ír ja be egyéb kí ván sá ga it, ame lye ket min-
den eset ben meg pró bá lunk tel je sí te ni, de nem garantáljuk!

Amen  nyi ben a bu szon ga ran tált ülõ he lyet sze ret ne (en nek dí ja 
3000 Ft/fõ), je löl je be a „Fix ülõ he lyet ké rek” me zõt, majd a fel ug ró 
ab lak ban vá las  sza ki a kí vánt he lyet. 

A fog la lás to váb bí tá sa elõtt, Az uta zá si fel té te lek el fo ga dá sa link re 
kat tint va, kér jük, ol vas sa el a vo nat ko zó uta zá si fel té te le ket, majd je löl-
je be az en nek el fo ga dá sá ra vo nat ko zó me zõt. Amen  nyi ben lét re jön az 
uta zá si szer zõ dés, a vo nat ko zó uta zá si fel té te lek an nak el vá laszt ha tat-
lan mel lék le te lesz. Ami kor el ké szült a fog la lá si lap ki töl té sé vel, kat-
tint son rá a Le fog lal gomb ra. 

4. FI ZE TÉS
A fog la lást kö ve tõ 24 órán be lül e-mailben vis  sza iga zo lást kül-

dünk.
Az Ön által kiválasztott szobát elõfoglalásban tartjuk a visszaigazo-

lást követõ 48 órára (hétvégén és munkaszüneti napokon 72 órára, 
turnus indulása elõtt 5 nappal 24 órára). 

Foglalását a teljes összeg vagy minimum a 40% (a tur nus indulása 
elõtt kevesebb mint 35 nap esetén a teljes összeg) befizetésével érvé-
nyesítheti.

A kiválasztott fizetési mód alapján az alábbi a teendõje:  
=> amennyiben a fizetési módnál a Személyesen a Grand Toursnál-t 
választotta:

A honlapunkon található kalkulátor segítségével kiszámolhatja a 
fizetendõ részvételi díjat, melyet iro dánk ban (4024 Debrecen, Vár u. 
10.) fizethet be. Befi ze tés kor  feltétlenül hozza magával az e-mail-
ben feltüntetett fog lalási azonosítóját. 
=> amennyiben a fizetési módnál a Partnerirodánál-t választotta:

Foglalása után visszaigazoló e-mailt küldünk a fizetendő részvé-
teli díj összegével, melyet a Partnereink link alatt található irodák 
bármelyikében befizethet. Befizetéskor feltétlenül vigye magával az 
e-mailben feltüntetett foglalási azonosítóját. 
=> amennyiben a fizetési módnál az MKB Bank fiókban befizetés-t 
választotta:

Foglalását a visszaigazoló e-mailben meghatározott rész vételi 
díj alábbi bankszámlára történõ befizetésével érvé nye sítheti:

Bank neve: MKB Bank 
Számlatulajdonos: Grand Tours 2000 Kft.
Számlaszám: 10300002-10358262-49020017 
A megjegyzés, illetve közlemény rovatban kérjük, feltétlenül szí-

veskedjen feltüntetni az e-mailben közölt foglalási azo no sítót. 
=> amennyiben a fizetési módnál a Netbankos átutalás-t válasz totta:

Foglalását a visszaigazoló e-mailben meghatározott rész vé teli 
díj fenti bankszámlára történő átutalásával érvénye sít heti. 

A megjegyzés, illetve közlemény rovatban, kérjük, fel tét lenül szí-
veskedjen feltüntetni az e-mailben közölt „fog la lási azo no sítót”. 
=> amennyiben a fizetési módnál a Bankkártyás fizetés-t vá lasz totta:

A foglalási lap Lefoglalás gombjára kattintva egy kal ku lációs 
ablakban megtekintheti a részvételi díj részletezését, valamint – 
amennyiben 35 napnál több van hátra a turnus indulásáig – lehető-
sége van a megfelelő mezőre kattintva csak 40% előleggel lefoglalni 
az utat. Ezután kérjük, kattintson a Fizetem gombra.

A foglalási folyamatot ezután a banki oldalon folytatja, ahol 
meg kell adnia a bankkártyaszámát, a kártya lejárati dátumát, 
valamint a kártya hátoldalán található ellenőrző szám utolsó 
3 jegyét. A sikeres utalás után visszatér a Grand Tours oldalára, ahol 
megtekintheti, illetve kinyomtathatja a visszaigazolást.

Amennyiben a későbbiekben bármilyen reklamációja merül fel, 
kérjük, hivatkozzon a visszaigazolásban fel tüntetett Uta zási 
azonosító-ra és a Tranzakció kód-ra. E két kód alapján pontosan tud-
juk azonosítani az adott tranz ak ciót.

Amint az átutalt összeg megjelenik bank szám lán kon, érvényesít-
jük foglalását, és errõl e-mailben vissza igazolást küldünk Önnek. 

A teljes részvételi díj befizetését követõen e-mailben megküldjük 
Önnek a részvételi jegyet.

FONTOS!
Az utóbbi három esetben az összeg befizetése után levélben meg-

kapja irodánktól a számlát, illetve az Utazási szerzõdést, melyet, 
kérjük, postafordultával címünkre szíveskedjen aláírva vissza kül-
deni. Aláírt szerzõdés hiányában foglalását nem tudjuk végle ge sí-
teni. Kérjük, minden esetben tüntesse fel foglalási azo no sítóját.

Honlapunkon további információkat, illetve segítséget kaphat az 
online foglalást illetõen.
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ON-LINE RENDSZERÜNKBEN FIZETHET BANKKÁRTYÁVAL IS! • EXTRAKEDVEZMÉNY +1% ON-LINE-FOGLALÁS ÉS BANKI ÁTUTALÁS ESETÉN!

          online-foglalás          www.grandtours.hu

3. ábra – Foglalási lap kitöltése


