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AUTÓBUSZAINK

TEKINTSE MEG A 360°-OS FOTÓKAT, DRÓNFELVÉTELEKET 
ÉS WEBKAMERÁKAT WEBOLDALUNKON!

www.grandtours.hu

Grand Tours Utazási Iroda

grandtours2000

Foglaljon online,

vagy partnereinknél 

országszerte!

AUTÓBUSZAINK FELSZERELTSÉGE: 

Légkondicionáló, hideg-meleg ital büfé, életmentő automata defibrillátor, műholdas élő tv-közvetítés, síkoffer.

(WC nincs!) 

SETRA S431 DT és S531 DT 2007–2019-es évjáratúak

Kis SETRA

Setra S516 HD, S517 HD és S519 HD, 2014–2018-as évjáratúak

55 utasférõhely 

+ 1 kísérő + 1 sofőr

62-63 utasférõhely + 1 kísérő + 1 sofőr

Fix ülőhely foglalás esetén a Setra S519-es autóbusz 51–63-ig tartó ülőhelyei a Setra S516-os autóbusz 43–55-ig tartó 

ülőhelyeinek felelnek majd meg! 

SETRA 531

Bal oldal 516 HD Jobb oldal

Gépkocsivezető
Első feljáró

Kísérő

1 2 1 3 4

5 6 2 7 8

9 10 3 11 12

13 14 4 15 16

17 18 5 19 20

21 22 6 23 24

25 26 7 27 28

29 30 8 Hátsó feljáró

31 32 9 33 34

35 36 10 37 38

39 40 11 41 42

43 44 12 45 46

47 48 13 49 50

51 52 (55) 53 54

Bal oldal 519 HD Jobb oldal

Gépkocsivezető
Első feljáró

Kísérő

1 2 1 3 4

5 6 2 7 8

9 10 3 11 12

13 14 4 15 16

17 18 5 19 20

21 22 6 23 24

25 26 7 27 28

29 30 8 Hátsó feljáró

31 32 9 33 34

35 36 10 37 38

39 40 11 41 42

43 44 12 45 46

47 48 13 49 50

51 52 14 53 54

55 56 15 57 58

59 60 (63) 61 62

A
B

C A
B

C

ÜLÉSTÁVOLSÁGOK (cm)

A B C D E

Setra 431, 531 83 78 83 77 83

Setra 516 78 78 78 – –

Setra 519 78 78 78 – –

A biztonsági öv használata 
KÖTELEZŐ!

BIZTONSÁGI ÖV KÖTELEZ !

SETRA 431

82-83 utasférõhely + 1 kísérő  + 1 sofőr

EMELETI BAL EMELETI JOBB

1 2 1 3 4

Első feljáró
2 5 6

3 7 8

9 10 4 11 12

13 14 5 15 16

17 18 6 19 20

21 22 7 23 24

25 26 8 27 28

29 30 9 31 32

33 34 10 35 36

37 38 11 Hátsó feljáró

41 42 12 39 40

45 46 13 43 44

49 50 14 47 48

53 54 15 51 52

57 58 16 55 56

FÖLDSZINT

Gk.vezető Kísérő

Első feljáró 1 59 60

64 63 2 62 61

asztal asztal

65 66 3 67 68

69 70 4 71 72

73 74 5 75 76

77 78 6 79 80

81 82 7 Hátsó feljáró

A

B

C

D E

INFORMÁCIÓK AUTÓBUSZBÉRLÉSHEZ 
Ò UTÁNFUTÓ: nagy busz 20 Ft/km + napi 10 000 Ft; kis busz 10 Ft/km + napi 5000 Ft. 
Ò A felmerülõ autópálya- és parkolódíjak külön kerülnek számlázásra. 
Ò A gépkocsivezetõk szállásáról a megrendelõ gondoskodik. 
Ò Egynapos utaknál minimum 6 óra, többnapos utaknál minimum napi 220 km tarifáját számlázzuk. 
Ò Belföldi utazásnál második gépkocsivezető igénye esetén 20 000 Ft+áfa díjat számolunk fel naponta!

MINDEN TÍPUSÚ AUTÓBUSZUNK KÉPES UTÁNFUTÓ VONTATÁSÁRA.
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MB SPRINTER 416, 516
2005, 2011-es évjárat, 20 utasférõhely 

AUTÓBUSZBÉRLÉS DÍJAI

BAL OLDAL JOBB OLDAL

Gépkocsivezető 1 1
2 3 2 4
5 6 3 7
8 9 4 10
11 12 5 13
14 15 6 16
17 18 19 20

BAL OLDAL               JOBB OLDAL
              (1-2 utaskísérő)

Gépkocsivezető 1 2
3 4 1 5 6
7 8 2 9 10
11 12 3 13 14
15 16 4 17 18
19 20 5 ajtó
21 22 6 23 24

25 26 7 27 28

29 30 8 31 32
33 34 36 36 37

SETRA S411
2006-os évjárat, 37+1 utasférõhely 

MB SPRINTER 516

g.k. vezető 1 2

3 4 5

6 7 8

MERCEDES VITO 
2015-ös, 2018-as évjárat, 
8 utasférőhely

Autóbusz típusa Utasférőhely
Tarifa 

(Ft/km)

Áfa (%) A gépkocsivezető napidíja
Óradíj

belföldön

(Ft)Belföld
Külföld Belföldön (Ft) Külföldön

(€)A D Szlo Pl Hr Egyéb 1 sofőr 2. sofőrnek

Setra S431/S531 DT 82-83 + 2 650

27% 10% 19% 9,5% 8% 25% 0% 8000 30 000 65

14 000

Setra S519 HD 62-63 + 2 550 12 000

Setra S516/S517 HD 55 + 2 500 10 000

Setra S411 37 + 1 400 10 000

MB Sprinter 416/516 20 + 1 270 6 000

MB Vito 8 + 1 180 4 000

A biztonsági öv használata 
KÖTELEZŐ!

BIZTONSÁGI ÖV KÖTELEZ !

asztal



ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK
  1. A Grand Tours 2000 Kft. (a továbbiakban Kft.) működési engedélyének száma 

R-0007/92/1999. A működéshez előírt vagyoni biztosítékról a Colonnade Insurance 

S.A. Magyarországi Fióktelepével (1139 Budapest, Váci út 99) kötött szerződést.

  2. A Kft. által szervezett, ill. közvetített utazásokra az alábbiak az irányadóak:

 1.) 2013. évi V. Tv. a Polgári Törvénykönyvről

 2.) 2009. évi LXXVI. Tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól.

 3.) 213/1996. (XII.23.) Korm.rendelet az utazásszervező és közvetítő tevékenységről

 4.) 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerző-

désekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonat-

kozó szerződésekről

 5.) 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

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

ramajánlata és az utazási szerződés tartalmazza. A részvételi díj az utazás során sze-

replő szolgáltatások árát, a szervezési díjat és az áfát tartalmazza.

  4. Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az utazást az utas megrendelte, a díjelőle-

get befizette, a Kft. a megrendelést elfogadta, és a felek aláírásukkal a szerződésben 

érvényesítették. Az utas a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a számára átadott jelen 

utazási feltételeket megismerte, a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatos informá-

ciókat teljes mértékben megkapta és azokat elfogadja.

 Utazásközvetítő bevonása esetén a Kft. nevében és képviseletében a visszaigazolást 

és az utazási szerződést nem jogosult a közvetítő aláírni, az utazási szerződés létre-

jöttéhez minden esetben a Kft. erre feljogosított munkatársának aláírása szükséges. 

 Az utazási szerződés – függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az utas 

valamely más harmadik személy javára rendeli meg, illetve, hogy az utas a harmadik 

személy vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal – a Kft. és az utazá-

si szerződést aláíró személy között jön létre. Ennek megfelelően az aláíró személyt 

illetik meg és terhelik mindazon jogok, illetve kötelezettségek, amelyek e jogviszony-

ból származnak.

 A felek a szerződést egyező akarattal írásban bármikor módosíthatják.

 A Kft. által meghirdetett utazások feltételeit és programját a jelen általános szerző-

dési feltételek és az utas által aláírt utazási szerződés (utazási ajánlat) együttesen 

tartalmazzák. 

 Az utazási szerződésben azon adatok, feltételek és egyéb tartalmi elemek tekinteté-

ben, amelyeket az utas által kiválasztott utazásra vonatkozóan, az utazási ajánlat, 

illetve a jelen szerződési feltételek pontosan és egyértelműen tartalmaznak, elegendő 

az utazási ajánlatra, illetve jelen szerződési feltételekre utalni.

 A Kft. emailben, ennek hiányában levélben tájékoztatja az utast minden olyan tudni-

valóról, az utas tájékoztatását szolgáló egyéb információról, amelyet a szerződési 

feltételek és az utazási ajánlat nem tartalmaz.

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

megkötésekor kell megfizetni. Abban az esetben, ha a Kft. külföldi 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 30 nappal külön értesítés nélkül köteles befizetni, kivéve, ha a kül-

földi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. 

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

elállni és a szolgáltatást más részére értékesíteni, vagy az utas által megrendelt szol-

gáltatást lemondani.

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

tások ellenértéke, biztosítási díjat és útlemondási biztosítási díjat nem tartalmaz. Az 

utast a Kft. külön díjazás ellenében betegség, baleset, poggyászkár és útlemondás 

esetére is biztosítja. Az útlemondási szerződés díja az utazás lemondása esetén nem 

téríthető vissza. A részletes útlemondási szabályzat megtekinthető irodánkban, web-

oldalunkon, továbbá a www.colonnade.hu-n.

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

geket), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték 

és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri 

illeték), vagy deviza forintárfolyamának megváltozása miatt az utazás megkezdése 

előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti.

 A Kft. 3000 Ft/alkalom szolgáltatási díjat érvényesít az utassal szemben, ha az utazá-

si szerződés létrejötte után, az utazás megkezdése előtt kezdeményezi bármilyen fel-

tétel módosítását (kivéve név és felszállási hely módosítását). Az utas által megrendelt 

és általa kezdeményezett utazás lemondása esetén a Kft. nem számít fel külön díjat, 

ha az utazás megkezdése előtt 60 napon kívül történik a visszalépés. 60 napon belü-

li lemondáskor az ÁSZF 14. pontja lép érvénybe., valamint az utazás időpontjának 

60 napon belüli módosításakor is a 14. pont szerinti díjszabás alkalmazandó.

  8. A Kft. autóbuszos fuvarozócégekkel kötött szerződése alapján a fuvarozónak 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, melynek mértéke a közlekedési költség 

összegéig terjedhet. Ezek a feltételek a Kft. saját járművei esetén is alkalmazandók. 

Késedelmes indulás esetén az utas elállhat a szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a 

36 órát.

  9. A Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal 

elállhat az utazási szerződéstől a legkisebb utaslétszám (35 fő) hiányában, illetve ha az 

utazást a szerződés megkötésekor nem látható, az emberi életet, 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 számítva a visszafizetés időpontjáig számított kamat 

megfizetését.

10. Amennyiben az utazást vis maior, járvány, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti 

jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, vagy lehetetlenné teszik, ezekért és a 

szolgáltatások elmaradásáért, vagy részleges teljesítéséért a Kft. felelősséget nem 

vállal, de igyekszik mindent megtenni az utas érdekében, ami az adott helyzetben 

maximálisan lehetséges.

 Ha a Kft. nem az utazó érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, ideért-

ve azt az esetet is, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, 

amely – az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően – a 

külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem 

javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül,

  a) az utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra 

tarthat igényt, vagy

  b) ha az utazásszervező az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására 

nem képes, vagy az utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az 

utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére.

 Ha az a) pontja szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az 

utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utazónak megtéríteni.

11. Az utazó haladéktalanul, de legkésőbb az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés 

szerinti utazási szolgáltatás megkezdését megelőző öt napon belül köteles tájékoztat-

ni az utazásszervezőt, az utazásközvetítőt arról, ha az utazási szolgáltatásra vonatko-

zó szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit az utazási szolgáltatásra vonatkozó 

szerződésben meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő személyre átruházta.

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

gon doskodik. Határokon, várakozóhelyeken, közlekedési eszközön stb. elveszett 

poggyászokért a Kft. felelősséget nem vállal.  A Kft. által szervezett buszos utazások 

esetén a járművek korlátozott szállítási kapacitásaira tekintettel az utas legfeljebb 

18 kg tömegű poggyászt + 5 kg kézipoggyászt vihet magával. A Kft. ennél nagyobb, 

illetve több poggyász elszállítását további költségviselési kötelezettség nélkül megta-

gadhatja.

13. Az utas köteles az utazásra vonatkozóan a mindenkori jogszabályokat, előírásokat 

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 felmerüléstől számított 15 napon belül köteles 

megfizetni a Kft. részére. 

14. Az utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. A Kft.-

nek jogában áll ebben az esetben bánatpénzt kérni. A bánatpénz a részvételi díjhoz 

igazodik és a következőképpen alakul:

 – utazás előtt 60-45 napig a részvételi díj 10%-a,

 – utazás előtt 44-21 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.

 Ha az utazásszervező az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés lényeges feltéte-

lét az utazás megkezdése előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani –

különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja – köteles erről az 

utazót haladéktalanul tájékoztatni.

 A fenti esetben az utazó

 a) bánatpénz fizetése nélkül felmondhatja az utazási szolgáltatásra vonatkozó 

szerződést, vagy

 b) ha a változtatásokat a részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatá-

sával együtt elfogadja, a felek módosítják az utazási szolgáltatásra vonatkozó 

szerződést.

 Az utazó a fenti döntéséről köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni.

 A belföldi szállásfoglalásra a fenti feltételek nem érvényesek. Ez esetben az adott 

szálloda lemondási feltételei az irányadóak. Amennyiben az utas saját hibájából (pl. 

érvénytelen, el nem készült, vagy otthon hagyott úti okmány) az utazáson részt venni 

nem tud, úgy a befizetett részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt. Ha az utas 

eláll a szerződéstől, a Kft.-nek jogában áll a visszamondott helyeket újból értékesíteni. 

A szerződéstől való elállás az is, ha az Utas az utazáson nem jelenik meg. 

15. A Kft. a szerződésben vállalt szolgáltatásokért akkor is felel, ha a szolgáltatást közre-

működője útján teljesíti. A Kft. a szerződésszegéssel járó kárt köteles megtéríteni, de 

a részvételi díj összegének kétszeresét meghaladó rész tekintetében a Kft. felelősségét 

azzal korlátozza, hogy az ezt meghaladó károk vonatkozásában a Kft. kizárólag a 

ténylegesen a Kft. tevékenységével összefüggésben felmerült, tételesen igazolt 

vagyoni károkat köteles megtéríteni.

 Ha az utazás megkezdését követően az utazásszervező az utazási szolgáltatásra 

vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja tel-

jesíteni, köteles azt más megfelelő, hasonló minőségű részszolgáltatással pótolni. Ha 

az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghalad-

ja, a költségkülönbözet az utazóra nem hárítható át. Ha az utazásszervező ilyen 

helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az utazó azt indokoltan nem 

fogadja el, az utazásszervező – ha az utazó erre igényt tart – gondoskodik az 

utazónak az utazás kiinduló helyére vagy az utazó által elfogadható, a célország-

ban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, e költségek viselésé-

®
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ről, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díj 

visszafizetéséről.

16. A Kft. által kiadott programfüzetben (tájékoztatóban) meghatározott fakultatív 

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 minimum-

létszám alatt nem indítják azokat.

17. Az utas a szerződés hibás teljesítése esetén, kifogásait a hiba felfedezése után hala-

déktalanul köteles közölni a Kft. képviselőjével (idegenvezető, szállásadó, partneriro-

da), aki a közlésről jegyzőkönyvet készít. Az utas a nem szerződésszerű teljesítésből 

fakadó kárigényét a hazaérkezést követően legkésőbb 3 munkanapon belül, írásban 

– levélben, postai úton – köteles a Kft.-nél jelezni. A Kft. köteles a bejelentett kárigény 

indoklását megvizsgálni és álláspontjáról az utast 30 napon belül tájékoztatni.

18. A Kft. nem köteles a részvételi díjat mérsékelni, ha az utas valamely szolgáltatást saját 

elhatározásából nem vette igénybe.

19. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül 

tartozik felelősséggel. Az az utas, aki az utazás során és a szálláshelyen magatartásá-

val (ittasság, hangoskodás stb.) zavarja a vele együtt utazókat, és többszöri figyel-

meztetés ellenére sem változtat viselkedésén, azonnal kizárható az utazásból az utas 

kártérítési igénye érvényesíthetősége nélkül.

20. Az utas tudomásul veszi, hogy a buszos utazások során a biztonsági öv rendeltetés-

szerű használata minden utas számára kötelező. Amennyiben az utas nem, vagy nem 

rendeltetésszerűen használja a biztonsági övet, a Kft. az ebből származó esetleges, a 

gépjármű felelősségbiztosításból, utasbiztosításból meg nem térülő károk megtéríté-

séért való felelősségét kifejezetten kizárja.

21. Az utas az utazási szerződés aláírásával elismeri, hogy a Kft. adatkezelési szabályzatát 

megismerte (http://www.grandtours.hu//statikus/adatkezelesi_tajekoztato.html), 

valamint hozzájárul ahhoz, hogy a szerződéskötés során felvett személyes adatait az 

utazásszervező Grand Tours 2000 Kft. kezelje, felhasználja, őt az általa megadott 

elérhetőségeken (postai úton, telefonon, telefonüzenetben, illetve e-mailben) bármi-

kor felkeresse. 

22. Az utas az esetleges hibás teljesítés esetén a hiba felfedezése után haladéktalanul 

köteles kifogását az utaskísérővel (idegenvezető) és a helyszíni szolgáltatóval közölni. 

Utaskísérő hiányában – amennyiben a panaszt a helyi szolgáltató nem orvosolta – az 

utas a Kft.-t köteles tájékoztatni a részvételi jegyen feltüntetett telefonszámon. 

A kifogás dokumentálására (jegyzőkönyvezésére) a 472/2017. (XII. 28.) Korm.rendelet-

ben foglaltak az irányadók. A jegyzőkönyv rögzítésének elmulasztásából, valamint a 

közlések késedelméből eredő károk az utast terhelik. A benyújtott panaszlevelekre a 

Kft. 30 napon belül válaszol.

 A Kft. vállalja, hogy segítséget nyújt az utasnak, ha nehézségei támadnak amiatt, hogy 

az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethe-

tő vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcso-

latban és a hibát a GRAND TOURS Kft. a kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve 

nem volt képes elhárítani, vagy vis major esete nem következett be.

23. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók elsősorban a területi-

leg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu).

 Felügyeleti szervek: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, 

Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-

felügyeleti Osztály. Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 

 Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919

24. Az utas nyilatkozik, hogy a szolgáltatást:

 a) magánszemélyként, vagy nem ÁFA-adóalanyi minőségben (utas),

 b) ÁFA-adóalanyi minőségben saját nevében és javára veszi igénybe. (utas)

 c) ÁFA-adóalanyi minőségben saját nevében és más javára veszi igénybe (nem utas).

25. Az utas köteles utastársai utazását, pihenését és fakultatív programokon való részvé-

telét az ezeket akadályozó magatartástól való tartózkodással biztosítani. E kötelezett-

ség megszegéséből eredő károkért harmadik személyek felé az utas közvetlenül felel.

26. A Kft. kizárja a felelősségét a természeti környezet rendkívüli okokból történő meg-

változására, az időjárás megváltozására, illetve sztrájkból, háborúból, járványból vagy 

terrorizmusból eredő kellemetlenségekre, kockázatokra és károkra vonatkozóan.

27. A Kft. a vagyoni biztosíték tekintetében a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi 

Fióktelepével kötött szerződést. A vagyoni biztosítékot nyújtó szervezet elérhetősé-

gei: Címe: 1139. Budapest, Váci út 99.; telefonszáma: 06-1-460 1400; fax száma: 

06-1 460 1499; email címe: info@colonnade.hu. Vagyoni biztosíték által fedezett 

kockázatok: Nemzetközi és Belföldi utazásszervezés esetén a Colonnade Insurance 

S.A. Magyarországi Fióktelepe az Utazásszervezők Vagyoni Biztosíték Biztosítása 

szabályzatban foglalt rendelkezések szerint átvállalja – a jelenleg érvényben lévő 

78/2005. (IV.28) Korm.rendelettel módosított 213/1996.(XII.23.) Korm.rendeletben 

előírt – az Utazásszervező kártérítési kötelezettségéből adódó károk megtérítését. 

A vagyoni biztosíték területi hatálya nemzetközi utazásszervezés esetére a világ 

összes országa, belföldi utazásszervezés esetére Magyarország.

VÉSZHELYZETI ELÉRHETŐSÉG:

Nagy Sándor, email: info@grandtours.hu,

0-24 mobilszám: +3630/249-1341

28. Az általános utazási feltételeket utas jelentkezéskor elolvassa, esetleges útlemondási 

biztosítás kötése esetén a Colonnade útlemondási szabályzatát, az azzal kapcsolatos 

tájékoztatást megkapja, mindezeket tudomásul veszi és tudomásulvételét az utazási 

szerződés aláírásával igazolja. Amennyiben az utas több személy részére rendeli meg 

a szolgáltatást, aláírásával utastársai képviseletében is nyilatkozik, ill. szerződést köt, 

melynek megfelelően köteles a jelen utazási feltételekről az általa képviselt utastársa-

kat is tájékoztatni. Továbbá utas ezúton nyilatkozik, a szolgáltatást a fent leírtak 

alapján:

             utasként         nem utasként veszi igénybe (bejelölés szükséges).

 

....................................................................................................................................................................... 

utas aláírása

Alulírott _______________________________________ hozzájárulok ahhoz, hogy a 

GRAND TOURS 2000 Kft. az általam megadott email címemre a jövőben – az írásos visz-

szavonásig – ajánlatokat és tájékoztatásokat küldjön.

 

.......................................................................................................................................................................

  utas aláírása

Debrecen, 2020. _____________________ hó, _______ nap

 

TÁJÉKOZTATÓ 
Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási szolgáltatásokra vonat-

kozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szol gál tatás együttesre 

vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett uta-

zási csomag. Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosult-

ság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a Kft. 

felelős. A Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az 

esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által megfizetett pénz-

összegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt 

hazaszállítsa.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra 

és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) 

Korm. rendelet szerinti jogosultságok:

− Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak 

minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.

− Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a 

szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért.

− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcso-

lattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel 

vagy az utazási ügynökkel.

− Az utazók az utazásszervező ésszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az 

esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átru-

házhatják egy másik személyre.

− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedé-

se miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendel-

kezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. 

Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az 

utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés 

jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csök-

kennek.

− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a 

megfizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő 

lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az 

utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és 

kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.

− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például, ha a célállomáson 

olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják 

az utazási csomagot – az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül 

is felmondhatják a szerződést.

− Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az 

utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.

− Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges 

elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető 

szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó 

bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások 

teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesí-

tését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.

− Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az 

utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.

− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.

− Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket vissza-

fizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, 

és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. 

A Kft a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős szervezet révén gondoskodott. 

Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a 

kapcsolatot (elérhetőség, így többek között név, földrajzi cím, e-mail, telefonszám), ha a 

szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

®



Egy napos programok, városlátogatásokEgy napos programok, városlátogatások

TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT FORDULJON KOLLÉGÁINKHOZ 

BIZALOMMAL! 

 A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

SÓVIDÉK EXPRESSZ
2020. július 17-19.  /  2020. augusztus 14-16. 

SZOVÁTA–PARAJD–KOROND (NON-STOP)

FÜRDÉS A MEDVE-TÓBAN, SÓBÁNYA-LÁTOGATÁS PARAJDON,

FAZEKAS VÁSÁR KORONDON

UTAZÁS: autóbusszal és idegenvezetővel

PROGRAM: 
1. nap: Indulás 23:00 órakor Debrecenből a MyBox Áruház parkolójából. További 
csatlakozási lehetőség: Sáránd, Derecske, Berettyóújfalu. Folyamatos utazás 
rövid pihenőkkel, éjszaka az autóbuszon. Határátlépés Ártándnál. Az utazáshoz 
érvényes személyi igazolványra vagy útlevélre van szükség!
2. nap: Utazás Erdélybe Nagyvárad, Gyalu, Torda, Balavásár útvonalon. Érkezés 
Szovátára 9 óra tájban. Fürdés a Medve-tóban, Európa egyetlen heliotermikus 
tavában 13 óráig. Aki nem kíván fürdeni, sétálhat az üdülőhelyen: villasor, bazá-
rok, Zöld-tó, Mogyorósi-tó, korzó, szálloda sor.

A Medve-tó 4 hektáron, 503 méteres tengerszint feletti magasságban 
helyezkedik el Szovátán, kellemes erdei környezetben. Sótartalma 170–180 g/l, 
hőmérséklete a nyári hónapokban 30 fok körül van. A tó kis merészséggel vise-
li a „székelyföldi Balaton” nevet is.

Továbbindulás Parajdra, a Sóvidék 
központjába 13:30-kor. Itt idegenve-
zetővel látogatjuk meg a hegy gyom-
rában található híres sóbányát: hatal-
mas bányajáratok, múzeum, kaland-
park, kápolna.

A bányalátogatás után rövid sza-
badidő Parajd centrumában (étkezés, 
sótermékek vásárlása: fürdősó, kony-
hasó, gyógysó stb.). Aki nem kívánja 
megnézni a sóbányát és még nem 
volt elege a fürdésből, igénybe veheti 
Parajdon a szabadtéri, langyos sósvi-
zű standot.

Parajdi Sóbánya: a székelyföldi 
kirándulás kihagyhatatlan természeti 
látványossága, közel 3000 méter vas-
tagságú sórétegének köszönhetően.

Továbbindulás a közeli Korondra, 
ahol vásárlási lehetőség  lesz korondi 
fazekasok és kereskedők kínálatából. 
Korond a Székelyföld legjelentősebb 
fazekas központja. A korondi kerámia jellegzetes színeiről és motívumairól 
is mert. Az egész falu szinte egybefüggő kirakodóvásár. A korondi kereskedők a 
székelyföldi népművészeti piac legfőbb lebonyolítói.
Hazaindulás: 20:00 órakor. Hazaérkezés a hajnali órákban.
Helyi fizetőeszköz a román lei, mely idehaza elutazás előtt egyénileg váltandó. 
Korondon több kereskedőnél lehet forinttal is fizetni.
Részvételi díj: 9900 Ft/fő, mely tartalmazza az utazást és az idegenvezető költ-
ségét. Nem tartalmazza a belépődíjat és a biztosítást. 
Várható belépődíj: 60 lei (Medve-tó, fürdés 30 lei, Parajd, sóbánya 30 lei). 
A belépődíj a helyszínen fizetendő. Ajánlott biztosítás: 1710 Ft/fő

2020. október 10. szombat 

UTAZÁS: légkondicionált autóbusszal és csoportkísérővel.

INDULÁS: 6:00 órakor Debrecenből a Mybox Áruház parkolóból (Mike-

pércsi u. 168.). További felszállási lehetőségek: Sáránd, Derecske, 

Berettyóújfalu. Határátlépés Ártándnál. A határátlépéshez érvé nyes 

személyi igazolványra vagy útlevélre van szükség! Utazás Nagyvá-

radon át Erdély felé. Útközben rövid pihenő a Király-hágónál.

PROGRAM: Kőrösfeketetó településen (románul: Negreni) részvétel a 
vásári sokadalomban. A vásár két részből áll, bár ez a két rész nem 
határolható el élesen egymástól. Az egyik rész olyan KGST-szerű, ahol 
teljesen új áruféleségeket lehet találni. A másik lehetőség, ahol a vá-
sárló kedvére kutathat a különböző régiségek, használt dolgok között: 
bútor, szőnyeg, kép, könyv, kályha, fémből és fából készült szerszá-
mok, eszközök használati tárgyak, ruházat, lábbeli, népviselet, kerá-
mia, stb. Az eladók Románia szinte minden tájáról érkeznek: Partium, 
Máramaros, Mezőség, Kalotaszeg, Székelyföld, Szászföld, Gyimesek, 
Bukovina, Moldva, Havasalföld.

HAZAINDULÁS: 16:30-kor. Útközben rövid vásárlási lehetőség Nagy-
váradon egy bevásárló centrumban. Hazaérkezés 21 óra tájban.

Ajánlott biztosítás: 570 Ft/fő 

Helyi fizetőeszköz a román lei, valutakódja RON, mely idehaza indulás 
előtt egyénileg váltandó. Sok eladónál lehet más fizetőeszközzel is fi-
zetni (forint, euro).
A vásáron 2 RON belépődíjat kérnek a látogatóktól.
Ezt a híres vásárt évente kétszer tartják meg. A legnagyobb az október 
második hétvégéjére eső, melyet csütörtöktől vasárnapig tartanak.

Részvételi díj: 7900 Ft/fő, mely tartalmazza az utazást és az idegenve-
zető költségét. Nem tartalmazza a belépődíjat és a biztosítást.

Medve-tó

Ár: 7900 Ft/fő

Ár: 9900 Ft/fő 


