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Kedves Utasaink!

Szeretnénk megosztani Önökkel a jó 

hírt, mi szerint a 2019-es szezonun-

kat már egy új telephelyen zártuk! 

Ez akkora lépés nekünk –kis túlzással 

–, mint amikor feltalálták a mobilte-

lefont. 29 év után végre „van tető a 

fejünk fölött”, hiszen egy hatalmas, 

4 szerelőállásos, fedett csarnokunk 

lett, melyben kialakításra került egy 

teljesen automata buszmosó is! Az épületben 

emellett további műhelyek, személyzeti lakrész 

és minden igényt kielégítő kiszolgáló helysége-

ket hoztunk létre, összesen közel 7000 négy-

zetméteren!

Tavasszal lehetőségük lesz egy nyílt nap 

keretében megtekinteni új telephelyünket, 

melyről további tájékoztatást később olvas-

hatnak Facebook-, illetve weboldalunkon!

MIÉRT UTAZZON VELÜNK?
–  29. szezonunkat kezdjük!

–  Versenyképes ár, ár/érték arány.

–  Nincs vidéki felszállási felárunk.

–  Utaztatás a legjobb buszokkal.

–  Folyamatosan nyomon követhetőek buszjárataink 

a weben gps alapúan.

–  Személyesen ellenőrzött szállások.

–  Online foglalás szobaszámra. 

–  360 fokos szobai felvételek szobánként.

–  On-line bankkártyával is fizethet.

–  Fix ülőhelyfoglalás az autóbuszon (feláras).

–  Mindenhol saját telepített idegenvezető. 

–  Egyes nyaralóhelyeken piaci ár alatti fakultatív 

programárak.

–  Évi 45 000 utast szolgálunk ki.

–  Teljes összeg befizetése után árfo lyam garanciát 

adunk.

MIÉRT A LEGJOBBAK A BUSZAINK?
RÖVIDEN:

–  mert Setra típusúak, mely a piacvezető márka, 

Mercedes tulajdonban. Mer cedes alapokon, de 

magasabb minőségre pozi cio nálva, mint a másik 

saját buszmárkájuk, a Mercedes. 

HOSSZAN:

–  buszaink átlagéletkora 3,9 év,

–  az évjáratuknak megfelelően mindig a legutolsó 

biztonságtechnikai berendezésekkel újonnan 

vásároljuk őket (radaros távtartós tempomat vészfék funkcióval – talán nincs több ráfutásos baleset, sávelhagyásra 

figyelmeztető – rezegteti a vezető ülés aktuális oldalát, éberség figyelő stb.),

–  (a szórakoztató rendszerben) élő ma gyar műholdas tv-adást is tudunk biztosítani,

–  minden buszban életmentő automata defibrillátor van, és a gépkocsivezetők újraélesztő tanfolyamot végeztek,

–  a buszokon indításgátlós alkoholszonda van,

–  buszaink gps alapú nyomkövetővel vannak ellátva, így Önök vagy hozzátartozójuk a weben követhetik a mozgásukat.

BUSZAINK A SZEGEDI TESCO PARKOLÓNÁL

IRODÁNK
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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  síti.

Az egyik, ami kor a szál lás he lye ket 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 másik, amikor a szálláshelyeket úgy-

nevezett lekéréses módszerrel étékesítjük, 

melyek az ajánlatainkban szereplő szállo-

dák. Ezeket előleg befizetése után lekérjük 

a külföldi partnerünktől, amelyekről jel-

lemzően 48 órán belül kapunk visszaigazo-

lást. Az uta zá si szer zõ dés csak a po zi tív 

vis  sza iga zo lás után lép ér vény be.

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 utazás -

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

dí ját (fakultatív útlemondási biztosítás), 

kompdíjat és az idegenforgalmi adót.

GYE REK KED VEZ MÉ NYEK 

Az ajánlatainkban szereplő apartmanos 

nyaralások árából nincs gyerekkedvez-

mény. Ezt a fajta kedvezményt csak ott 

reális adni, ahol a szolgáltatás aránya indo-

kolja ezt (ellátásnál a gyerek kevesebbek 

fogyaszt, a szállodai szobában pótágyon 

helyezik el stb). Más esetben a gyerekked-

vezmény adása csak valamiféle trükk. 

Mi nem trükközünk. Amennyiben az 

autóbuszon a gyermekek által elfoglalt 

ülést olcsóbban adnánk, akkor a felnőtt 

helyeket kellene drágábban adnunk, így a 

végeredmény ugyan az lenne. 

Autóbusszal utazóknak árainkat úgy 

kalkuláltuk, hogy életkortól függetlenül a 

stúdiókban a 3-4., a két légterű apartma-

nokban az 5-6-7. ágyat igénybe vevőknek 

csak autóbuszköltséget számítunk fel.

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

vez  mé nye ket. 

BIZ TO SÍ TÁS

Részvételi díjaink nem tartalmazzák az 

utasbiztosítást, de lehetőség van annak 

megkötésére külön díjazásért az irodánk-

ban. Ajánljuk Önöknek, hogy ne utazzanak 

el nélküle, mert baj esetén mindenkinek 

(nekünk is) könnyebb, ha jó biztosítással 

rendelkezik az ügyfél. Sokan úgy gondol-

ják, elég az ingyenesen kiváltható Európai 

TARTALOMJEGYZÉK
Tájékoztató minden utazáshoz 2–5

TÖRÖKORSZÁG 6–13
– Kusadasi 7–13

GÖRÖGORSZÁG 14–83
– Parga 15–23
– Sarti 24–29
– Neos Marmaras 30–33
– Paralia 34–39
– Nei Pori 40–45
– Fakultatív programok 46–47
– Kefalonia 48–55
– Korfu–Sidari 56–64
– Tolo 65–70
– Zakynthos   71–80
– Görög körút 81
– Menetrendek-útvonalak 82–83

SPANYOLORSZÁG 84–97
– Tossa de Mar 86–89
– Lloret de Mar 90–91
– Malgrat de Mar  92
– Santa Susanna  93
– Fakultatív programok 94–95
– Árak 96–97

OLASZORSZÁG
– Sperlonga 98–101

HORVÁTORSZÁG 102–109
– Porecs 103–109

Bánkút–Fehér Sas panzió 110–111

Síelés – Dorfhotel 112–115

Autóbuszaink 116–117

Szerződési feltételek 118-119

1 napos programok  120

CC  – www.flickr.com

A teljes részvételi díj kifizetése után
ÁRFOLYAMGARANCIÁT vállalunk!

C : 20 fõ fölött megegyezés szerint. 
Segítünk Önnek on-line foglalni! 

A foglalási útmutatót és a videós segítséget megtalálja itt:
www.grandtours.hu/segitseg.html

IRODÁNK NYITVATARTÁSA:
2020. január 02.–március 08.

hétfõtõl–péntekig 9:00–17:00 óráig; szombaton ZÁRVA!

2020. március 09.–szeptember 06. 
hétfőtől–péntekig 8:30–17:30-ig; szombaton 8:30–13:00-ig; 

2020. szeptember 07.–december 31.
hétfõtõl–péntekig 9:00–17:00 óráig; szombaton ZÁRVA!

ÜGYELETI TELEFONSZÁMUNK
azonnali intézkedést kívánó esetben: (+36 30) 249-13-41

Kötvényszám:
Szerződő / Biztosított neve:
Szerződő / Biztosított címe:
Kockázatviselés kezdete:
Kockázatviselés lejárata:
Biztosítási időszak:
Díjfizetés módja:
Díjfizetési ütem:
Biztosító neve és címe:

Kárbejelentés:

Biztosítási fedezetek és összegek:

Időszakra vonatkozó biztosítási összeg 400.000.000 Ft 500.000 Ft 40.000.000 Ft

utaskar@colonnade.hu

Biztosítási feltétel(ek): Utazásszervezők vagyoni biztosíték, valamint hazautaztatás és kényszerű kint 
tartózkodás biztosítása (2019.1.0. sz.)
A. szakasz: Utazásszervezők vagyoni biztosíték biztosítása (VBB)
B. szakasz: Utazásszervezők hazautaztatás és kényszerű kint tartózkodás biztosítása 
(HKK)

Vagyoni biztosíték 
nemzetközi 

utazásszervezés esetén

Vagyoni biztosíték belföldi 
utazásszervezés esetén*

Hazaszállítás és kényszerű 
kint tartózkodás esetén

határozott
banki átutalás
egyszeri
Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
1139 Budapest, Váci út 99.

Utazásszervezők vagyoni biztosíték, valamint hazautaztatás és kényszerű kint tartózkodás 
biztosítása - Kötvény

990 0000222
Grand Tours 2000 Kft
4024 Debrecen, Vár utca 10.
2020.01.01
2020.12.31

Záradék:

Dátum: 2019.10.24

Kovács Gábor Alföldi Péter
fióktelep vezető igazgató

*Belföldi utazásszervezés esetére vonatkozó hazautaztatási limit   50 000 Ft, amelynek díja 0 Ft.
Hazautaztatás alatt az utazási csomagra vonatkozó szerződésben, illetve az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó 
szerződésben foglalt kiindulási helyre történő szállítást kell érteni. Ez alkalmazandó a Magyarországon megkezdett, Magyarország 
határának átlépésével nem járó utazás esetén is.

-
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Egészségbiztosítási kártya. Ennek kiváltá-

sát mi is ajánljuk, mert sok helyen előnyt 

je lent (főleg Spanyolországban), de leszö-

gezzük, hogy ez a kártya NEM UTASBIZ-

TOSÍTÁS. Egészségügyi probléma esetén 

el látják ugyan a beteget, de csak arra jó, 

hogy „nem hagyják meghalni”. A jobb szín-

vonalú ellátásért fizetni kell, nem jogosít 

hazaszállításra komoly probléma esetén, 

valamint nem tartalmaz poggyászbiztosí-

tást és balesetbiztosítást.

Ezen kívül görögországi utazásoknál 

keresztülutazunk Szerbián és Macedónián, 

amelyek nem uniós országok, valamint a 

Törökországba utazók sem uniós országban 

nyaralnak.

Irodánkban a Colonnade Biztosító utas-

biztosításait áruljuk, jellemzően az 570 Ft/

fő/napos Classic típusú biztosítást. Előnye 

ennek a biztosításnak, hogy az esetleges 

orvosi ellátásért a legtöbb helyen nem kell a 

helyszínen fizetni. Ettől eltérő esetben a 

helyszínen felvett orvosi jelentés, jegyző-

könyv, vagy számla alapján kárbejelentés 

után téríti az összeget a biztosító.

A biztosítás részleteiről irodánkban és 

weboldalunkon kaphatnak bővebb felvilá-

gosítást. Kérjük Önöket, hogy a biztosítás 

kiválasztása előtt tájékozódjanak a feltéte-

lekről, mert például a Classic módozat nem 

téríti a motor- és quadbérléséből eredő 

balesetek után az orvosi ellátást.

Azon utasaink, akik on-line foglalnak, 

már a foglaláskor kiválaszthatják a nekik 

legkedvezőbb biztosítást. Ők a fizetés után 

on-line kapják meg tőlünk a kötvényeket, 

amelyeket kinyomtatva kell magukkal vin-

niük. A Colonnade Biztosító éjjel-nappal 

hívható telefonszáma: 06-1-460-1500

UTA ZÁS KÉP TE LEN SÉG ESE TÉ RE 

SZÓ LÓ BIZ TO SÍ TÁS (stornóbiztosítás)

A részvételi díj az útlemondási biztosítás 

díját nem tartalmazza. Ezt a biztosítást a 

jelentkezéssel és az első részlet befizetésé-

vel egy időben, az alábbi 2 módozatban 

lehet kötni:

1. Fakultatív Útlemondási bizto sí tás, 
mely a részvételi díj 5,5%-a ellenében 

köthető, és orvosi igazolás mellett a 

részvételi díj 80%-át fizeti vissza a biz-

tosító társaság.

2. Kombinált Útlemondási biztosítás, 
melynek megkötésével betegség esetén 

a teljes részvételi díjat megtéríti a bizto-

sító, és utazási biztosítást is tartalmaz 

az utazás idejére.

Ez a módozat a katalógusunk megjele-

nésekor még érvényben van, de a Colonnade 

Biztosító tervezi az átalakítását, ezért itt a 

tájékoztatóban nem tudunk részleteket írni 

Önöknek. Az aktuális lehetőségekről mindig 

tájékozódhatnak a weboldalunkon, az iro-

dánkban vagy a www.colonnade.hu-n.

ÚTI OKMÁNYOK

A Grand Tours által szervezett utazásokhoz 

Törökország kivételével (ahová csak útle-

véllel lehet utazni) elegendő az érvényes 

személyi igazolvány. Magyar állampolgá-

roknak egyik országban sem kell vízum. 

Nem ma gyar állampolgárok a saját nagykö-

vetségükön tudnak tájékozódni, hogy nekik 

milyen okmányokra, illetve vízumra van 

szükségük az utazáshoz.

Jelentkezéskor kérjük, feltétlenül ellen-

őrizze, hogy érvényes-e az utazásához 

szük séges igazolványa vagy útlevele!

Az okmányoknak a hazautazás időpont-

jához képest még 6 hónapig érvényesnek 

kell lennie!

Amennyiben az utas érvénytelen ok -

mánnyal próbál elutazni (ideiglenes sze-

mélyi igazolvánnyal, diákigazolvánnyal, 

vagy vezetői engedéllyel) és emiatt meg-

hiúsul az utazása, az iroda felelősséget 

nem vállal! Ebben az esetben a részvételi 

díj nem adható vissza és nem tehető át az 

utazás másik időpontra külön díjazás nélkül. 

Amennyiben az utast az autóbuszról leszál-

lítják a határon az érvénytelen okmánya 

miatt, a határtól való hazautazás módja és 

költsége az utast terheli.

Az érvényes útiokmányokon kívül indu-

láskor ellenőrizze, hogy Önnél van-e:

– a biztosítási kötvénye,

– jogosítványa (amennyiben valamilyen 

járművet szeretne bérelni a célország-

ban),

– rendszeresen szedett gyógyszere.

SZÁL LÁS HE LYEK BESOROLÁSA

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. A 

szállásaink nem felelnek meg mozgássérül-

tek elszállásolására.

EL HE LYE ZÉS, 

SZÁLLÁSHELYEK FEL SZE RELT SÉ GE

A nem  zet kö zi gya kor lat nak meg fe le lõ en a 

szo bá kat ér ke zés kor 14–18 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.  

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 pótágyaz ha tók.

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 azt. 

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. Az iskolás csoportoktól 300 

€/csoport kauciót kérünk el, szálláshelytől 

függetlenül! Az eset le ge sen oko zott 

ká ro kért min den utas anya gi fe le lõs ség-

gel tar to zik.

WIFI (vezeték nélküli internet csatla-

kozás) a technikai adottságoktól függõen 

nem biztos, hogy minden szobában fog-

ható, de van olyan pontja az apartmannak 

(pl. közös tér, udvar), ahol lehet internetez-

ni. Az internetes szolgáltatás folytonos-

ságáért felelősséget nem vállalunk.

Törülközőt csak turnusváltáskor ad-

nak, hét közben nem cserélik azokat. A szo -

bákban nincs paplan, csak pléd!

Csak egyszer, turnusváltáskor adnak 

WC-papírt és szemeteszsákot, ezután a hét 

további napjaira erről önmaguknak kell 

gondoskodniuk. Mosogatószer és szivacs 

nincs!

Az apartmanokban saját elektromos 

ké szülék (pl. ventilátor, elektromos sütő 

stb.) használata TILOS!

Javasoljuk, hogy éjszakára ne hagyják 

nyitva a szobájuk erkélyajtaját. Sajnos, 

korábban volt rá példa, hogy több apart-

manba a nyitott erkélyajtón keresztül 

jutottak be a betörők.

KLÍMAHASZNÁLAT

Többlégterű apartmanoknál a klíma ára bel-

téri egységenként számítandó! A klíma csak 

akkor legyen bekapcsolva, ha otthon tar-

tózkodnak. TILOS bekapcsolva hagyni nyi-

tott erkélyajtónál vagy nyitott ablaknál! 

Kér jük, spóroljanak az energiával! 

SZO BA EL OSZ TÁS

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

a je lent ke zés alapján 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.

Az apartmanoknál az iroda fenntartja a 

jogot a szobák cserélésére a törvény által 

kimondott jogszabályok betartásával. 

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, mely a két 

fős apartman egyéni árának az 50%-a.. 
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Apartmanos elhelyezésnél  az első és 

utolsó 4 turnusnál  /Nei Poriban az az első 

és utolsó 2-nél /nem kérünk 1 ágyas felárat, 

amennyiben az utas vállalja a társítást. 

Ebben az esetben az iroda fenntartja a 

jogot, hogy a társítást vállaló utasunkat 

előzetes egyeztetés nélkül társítjuk hasonló 

nemű utastársával. Akinek ez a feltétel nem 

fogadható el, akkor lehetősége van a jelent-

kezéskor ezt jelezni, és az egy ágyas felárat 

kifizetni (ez mindig az egyéni, 2 fős apart-

man ár 50 százaléka). Aki vállalja a társí-

tást és az iroda talált társat mellé,utólag 

nem módosíthatja a foglalását  egyágyas 

felár megfizetésével.

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 14-18 óra elõtt, mert ad dig 

ta ka rí ta nak! Az apartmanoknál mindig 

jelöljük, hogy van-e csomagszoba, közös 

WC, közös zuhanyzó. Tur nus vál tásnál 

ezek hiánya gondot okozhat, így az utó-

lagos reklamáció elkerülése érdekében 

kérjük, az apartman kiválasztásánál eze-

ket az információkat is vegyék figyelem-

be!

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. A ta ka rí tó nõk csak tur nus-

vál tás kor van nak az apart ma nok nál, így 

csak a megérkezés napján van mód a korri-

gálásra, amiről az igényüket az idegenveze-

tőnek kell jelezniük. 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 a távozó 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!  

AUTÓBUSZOK CSATLAKOZÁSAI

Az autóbuszos utazásban van jó is, meg 

rossz is:

Mi megpróbáljuk a legjobbat adni 

Önök nek azon belül, amit a piacon találni  

ugyanazon az árszínvonalon. Magyar-

ország legdrágább autóbuszaival utaztat-

juk Önöket. Ha drágább a busz, akkor 

magasabb áron kellene adni, mint más, de 

mi ugyanannyiért adjuk. Ez nem szemfény-

vesztés, titka van: a tömeg, a kritikus 

tömeg. Ehhez a kritikus tömeghez kevés a 

mi Debr e cenünk; országosan kell értékesí-

tenünk. Ahhoz, hogy gazdaságosan tudjuk 

Önöket utaztatni, nagyon komoly logiszti-

kai kihívást kell megoldanunk. Jell em zően, 

a különböző magyarországi útvonalakon 

1-1 busz közlekedik, de 5 úti célhoz gyűjte-

nek utasokat. A Szegedi Tesco parkolóban 

van a buszok találkozása és az utasok 

szétosztása. Mind az észak-görög, mind a 

dél-görög és török járatok odafelé kb. 30 

percen belül elindulnak. Visszafelé az 

észak-görög járatokat még a görög határ 

előtt össze tudjuk hozni egy időben egy 

helyre, mert nem messziről jönnek és 

kiszámítható a menetidejük is, így 30 per-

cen belül tovább tudnak indulni. A dél-

görög és a török járatok messziről jönnek 

és több határon át – mielőtt találkoznának 

–, ami megnehezíti a kiszámíthatóságot. 

Őket visszafelé Sze ge den egyesítjük. 

Ismerve a tapasztalatokat kb. 2 órán belül 

mindenki beérkezik Szegedre. Gondoljanak 

bele, ha csak a saját 10 bu szunk áll szoro-

san egymás mögött Röszkénél, az sem 

kevés idő, ami az első és utolsó átkelése 

között van. Ha valami extra „esemény” 

van, akkor 3-4 óra is lehet a várakozás 

Szegeden annak, aki a legelsővel érkezik, és 

a legutolsóval megy tovább. Nem azért kell 

várakozni, mert rosszul szerveztünk, 

hanem mert egy határokon át ívelő utazta-

tás nem egzakt tudomány. Ha minden 

útvonalunkról minden úti célhoz külön 

busz menne, biztosan nem lehetne gazda-

ságosan megtölteni és akkor vagy mi fizet-

nénk rá, vagy Önöknek kerülne többe. 

Szóval a kritikus tömegnek is van 

hátránya. Viszont előnyként tudok 

hivatkozni arra, hogy a tömegből 

kifolyólag meg tudjuk fizetni a drágább, 

modernebb autóbuszokat, és ami 

a legfontosabb – 

NINCS VIDÉKI FELSZÁLLÁSI FELÁRUNK! 

Ennek sajnos ez az ára, alkalmazkod-

nunk kell egymáshoz. EMPÁTIÁVAL.

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! Amennyiben egy fakultatív 

kirándulás miatt az étkezés időpontja 

ütközik a programéval, akkor a reggelit 

vagy a vacsorát hideg csomagban kapják. 

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.

UTAZÁS, ÜLŐHELY FELÁR

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

busszal 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 nya raló 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 felszállóhelyek és a fix ülőhelyek 

módosítására indulás előtt 1 héttel már 

nincs lehetőség!

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. 

Az autóbuszokon a biztonsági 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. négy órán  ként tar ta nak pi he nõt – az 

adott sá gok tól füg gõ en – kul tu rált par-

ko lók ban. 

A gépkocsivezetők tachograf-szerinti 

vezetési idejének feszessége miatt a 

görög határon lévő Duty Free shopnál 

nem állnak meg.

Az au tó bu szos uta zá so kat országos 

in du lás sal/ér ke zés sel ter vez tük. A görög-

török utaknál minden megyeszékhelyen 

biztosítunk felszállási lehetőséget, kivéve 

Nógrád megyét. Más vá ro sok ban is megál-

lunk: ezt a katalógus hátulján, a térképen 

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. 

Összetartozó utasainknak az egy 

autóbuszon való utaztatást garantálni 

csak abban az esetben tudjuk, ha felszál-

lási, vagy hazaúton leszállási helyük is 

azonos, ugyanis az észak-görög utaknál 

(Sarti, Neos Marmaras, Parga, Paralia, Nei 

Pori) már a görög határon gyűjtővonalakra 

osztjuk utasainkat, így, akik különböző 

leszállóhelyet jelölnek meg, biztos, hogy 

nem  együtt utaznak!

Szá mo zott fix ülõ he lyet csak 3000 Ft/

fõ árért tu  dunk biz to sí ta ni, ha a befizetés 
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ellenére mégsem kapja meg a megrendelő a 

kért helyet, 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, mert nem tudjuk előre, hogy 

milyen busz megy! A 4 fős asztalos ülőhely 

2-3 főre nem foglalható, csak kizárólag 4 

főre! A panoráma üléseket csak párosával 

lehet foglalni! Az emeletes buszon való 

helyfoglalás nem garantálja az emeletes 

buszon való utazást. A létszám határozza 

meg a busztípust , nem a fix ülőhely! A fix 

ülõ he lyet a gyûj tõjáratokon nem tudjuk 

garantálni. Gyûj tõ járatnak minõsül az 

észak-görög utaknál odafelé Szegedig és 

visszafelé a görög határig. Dél-görög és 

török utaknál odafelé Sze gedig, visszafelé 

Szegedtõl hazáig. A gyûj   tõ járatokra nem 

készítünk ülésrendet, helyfoglalás felszállás 

szerint történik ezen a szakaszon.

Kérjük, figyeljenek, hol, mi számít gyűj-

tő- és fővonalnak. Az észak-görög visszánál 

a görög szakasz a gyűjtő, mert jobb még itt 

átültetni az utasokat leszállás szerint, mint 

Szegeden, hajnalban, több órát várakozva 

egymásra a határok miatt. Itt lehetséges 

ütközés, mert előfordulhat, hogy a zala-

egerszegi vonalon együtt ül a Sartis és a 

Paraliás, Pargás, Nei Poris utas, aki ugyan-

azt foglalta. Ekkor sajnos  csak találomra 

tudjuk kiválasztani, ki nem kapja meg a fix 

helyét, de neki duplán visszafizetjük a befi-

zetett fix ülőhely díját.

Az utasoknak kötelessége a menetrend 

szerint megjelölt időpontban és helyen 

meg jelenni. Késés esetén az autóbusz max. 

5 percet vár!

 

MIÉRT NINCS WIFI A BUSZON?

A jelenlegi útvonalainkon még nincs olyan 

sávszélességű folyamatos és korlátlan mo -

bilinternet szolgáltatás, amit szét lehetne 

osztani egy 82 fős buszon és értelmezhető 

sávszélesség jutna a használóknak.

MIÉRT NEM LEHET HASZNÁLNI 

A WC-T A BUSZAINKON?

Az autóbuszainkon nincs wc, szándékosan 

nem kérjük a beépítését a gyártótól.

Az autóbuszok jellemzően olyan útvo-

nalon haladnak, ahol nincs lehetőség arra, 

hogy a vegyszerrel működő, korlátozott 

üzemidejű tartályokat ürítsük, így azok 

nagyon hamar használhatatlanná válnának. 

Ebben az esetben kérnünk kellene az utaso-

kat, hogy ne használják, ez pedig szerintünk 

nagyobb probléma, mintha úgy indulnak az 

utazásra, hogy fel vannak készülve a wc 

hiányára. A wc használat ráadásul több 

valós problémát is felvetne – a takarításá-

hoz nincs személyzet a buszon; büdös van, 

ha nyílik az ajtó, amit a közelében ülő uta-

sok nehezebben tolerálnak – csak hogy 

néhányat említsünk.

Az autóbuszoknak kb. 4 óránként kell 

szünetet beiktatniuk a gépkocsivezetők 

váltása miatt. Ekkor az utasok is elmehet-

nek wc-re, megmozgathatják egy kicsit 

magukat, kávézhatnak, cigizhetnek. Termé-

sze te sen, ha valakinek szükséges hamarab-

bi megállás, azt egy pár perces pihenőre 

beiktatják a gépkocsivezetők.

Véleményünk szerint kisebb probléma 

az, ha az utasoknak alkalmazkodniuk kell a 

megállási időkhöz, mint megoldani a wc 

korrekt működtetését.

ÉLETMENTŐ AUTOMATA DEFIBRILLÁTOR

Biztonságuk érdekében autóbuszainkat 

automata defibrillátorokkal szereltük fel. 

Gépjárművezetőink és telepített idegenve-

zetőink is elsajátították a használatához 

szükséges elsősegély-nyújtási technikákat.

POGGYÁSZ  ÉS POGGYÁSZKÁR 

Autóbuszaink poggyászterében csak korlá-

tozott hely áll rendelkezésre, ezért korlá-

tozzuk a csomagok számát, illetve súlyát. 

Ezt külön pontban részletezzük.

Gyakori panasz, hogy a bőröndöknek, 

táskáknak esetleg leszakad a füle, vagy 

kitörik a kereke. Ezek a sérülések legtöbb-

ször abból adódnak, hogy túlpakolják az 

adott eszközt, vagy nagyon silány minősé-

gű bőröndöt vásárolnak. Ezekért a sérülé-

sekért felelősséget nem vállalunk Csak az 

olyan sérülésekért fizetünk kártérítést, 

amit a károsult hitelt érdemlően, szemta-

núval, a helyszínen, az esemény bekövet-

keztekor  tud igazolni. Törékeny dolgot tilos 

a csomagba tenni, az ebből származó sé -

rülésekért a felelősséget nem vállaljuk! 

Utólagos reklamációt a poggyászsérülés-

re nem tudunk elfogadni.

Javasoljuk, hogy az utastérbe csak a 

leg szükségesebb dolgokat (max. 5 kg/fő) 

vigyék fel, mert akadályozza Önöket a 

kényelmes utazásban. 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! 

Nyers hús még hűtőtáskában sem 

vihető! Innivalóból csak az utazás időtar-

tamának megfelelő mennyiséget vigyék, 

kérjük, a többletet ne rejtsék a csoma-

gokba se! Au tó bu sza in kon nem szál lít ha-

tó zsu gor fó li ás, re ke szes, va la mint tálcás 

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 gépkocsivezetők 

csak a név vel, cím mel, te le fon szám mal 

el lát ott csomagokat veszik át. Bő  rönd-

cimkét a helyszínen a gépkocsivezetőktől 

is kérhetnek.

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 meg-

van-e. Az au tó bu szon fe lej tett tár gya-

kért fe le lõs sé get nem tu dunk vál lal ni.

CSOMAGKORLÁTOZÁS, 

SÚLYKORLÁTOZÁS

Korlátoznunk kell utasaink csomagjainak 

súlyát, mert jellemzően tele vannak a 

buszaink és nincs tartalékunk (súly és tér-

fogat). A buszok karosszériája, motorja, 

fékrendszere egy bizonyos súlyra van ter-

vezve. Ezt túllépve, ellenőrzés esetén – ez 

most már garantált, hiszen minden fix 

traffipax berendezés alá beépítették a 

tengelysúlymérő rendszereket is (TSM) –

hatalmas büntetést kell fizetni.       

Ezért a következő szabályokat vezetjük 

be: személyenként 18 kg csomag szállítható 

a kézipoggyászon (5 kg) kívül, (családon-

ként összevonható) mindegy milyen for-

mában, bőrönd, sporttáska, napernyő, 

hűtőtáska stb. 

A plusz súlyt külön díj ellenében sem 

tudjuk elszállítani. 

Kérjük, indulás előtt itthon ellenőriz-

zék a csomagok súlyát!

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.

SZÁL LÁS HE LYEK KEL KAP CSO LA TOS 

PA NA SZOK, REK LA MÁ CI ÓK

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 az idegenveze-

tőnél, 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

(Csak indokolt esetben hívható!)


