Utazási tájékoztató:
FOGLALÁS –RÉSZVÉTELI DÍJAK:
A részvételi díj, egy főre kivetített azon összeg, amelyet a megvásárolt utazási szolgáltatásokért összességében
fizetni kell.
ELŐLEG:
Az utazás kiválasztásakor, az utazási szerződés megkötésekor az utas által befizetett összeg, amely a részvételi
díj 40%-a.
Foglaláskor kérjük a pontos adatok megadását! (név, születési dátum, lakcím, lehetőség szerint
mobiltelefonszám, egyes programok foglalásánál útlevél szám)
RÉSZVÉTELI DÍJ-HÁTRALÉK:
Kiegyenlítése az elutazás megkezdése előtt-az utazási szerződésben foglaltak szerint és az előleg
figyelembevételével történik, legfeljebb az utazás megkezdése előtt 30 nappal.
BIZTOSÍTÁS:
A részvételi díj körutazások esetén nem tartalmazza a BBP (betegség- baleset-poggyász) utasbiztosítást. Ennek
megkötése szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik
utasbiztosítással az adott időszakra.
ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS:
Tartalmazza a részvételi díj.
Az utas utazásképtelensége esetén (betegség vagy baleset - hivatalos orvosi igazolás ellenében) a szerződésben
meghatározott önrész levonása után a befizetett részvételi díjat visszakapja.
MINIMUM INDULÁSI LÉTSZÁM:
Katalógusunkban minden programnál feltüntetésre került, hogy egyes utazások milyen minimum létszám
esetén indulnak.
FAKULTATÍV PROGRAM:
Részvételi díjban nem szereplő külön árral megjelölt választható program, melynek részvételi feltételeit az
utazási tájékoztatónak tartalmaznia kell. Itthon is fizethető, vagy a helyszínen a csoport kísérőnél. Általában
csak meghatározott minimális létszám esetén indul.
BELÉPŐK:
A részvételi díj a belépőjegyeket, helyi közlekedés jegyét, felvonó-, hajójegyet, stb. árát nem tartalmazza.
ÚTI OKMÁNY:
Valamennyi utas részére érvényes úti okmány (új típusú személyigazolvány, vagy útlevél) szükséges.
Kérjük indulás előtt ellenőrizze, hogy birtokában vannak-e a következők:
- részvételi jegy
- érvényes úti okmány (útlevél vagy új típusú személyi igazolvány)
AUTÓBUSZOS UTAZÁS:
Az utazás minden körutazáson a nemzetközi előírásnak megfelelő légkondicionált autóbusszal történik.
SZOLGÁLTATÁSAINK ÚTKÖZBEN:
Légkondicionálás, audio-video vagy dvd-rendszer, italautomata, mini bár, WC, hideg-meleg frissítő italok.
ÜLŐHELYEK:
Utasaink jelentkezés sorrendjében ülőhelyet választhatnak.

ÖLTÖZKÖDÉS:
A kényelmes utazás érdekében célszerű a legkényelmesebben öltözni.
PIHENŐ:
Az utazás során 3-4 óránként tartunk pihenőt.

FEL-ÉS LESZÁLLÓHELYEK:
- Budapest
- Győr
- Csorna

- Kapuvár
- Fertőszentmiklós
- Sopron
A további csatlakozási lehetőségeket az adott programnál külön jelezzük.
SZOLGÁLTATÁSOK:
Útjainkon jó középkategóriájú szállodákat biztosítunk. Szobaelosztást a szálloda készíti el.
MINIBÁR A SZOBÁKBAN:
Szállodai szobában található hűtőszekrény, az ebben elhelyezett italok, ételek fogyasztásáért
elutazáskor a recepción kell fizetni.
EGYÁGYAS ELHELYEZÉS:
Az egyágyas szoba mérete, elhelyezkedése gyakran nem azonos a kétágyas szoba színvonalával.
EGYÁGYAS FELÁR:
Sikertelen társítás esetén az utas az egyágyas felár teljes összeget köteles fizetni.
FÉLPANZIÓ:
Reggeli és vacsora.
IDEGENVEZETÉS:
Belföldi, külföldi társas utak kísérője. Egyes országokban a helyi idegenvezetést nem gyakorolhatja az
ottani szabályozás alapján. Jól felkészült, szakképzett idegenvezetőket alkalmazunk.
ÉSZREVÉTELEK:
Irodánk mindent elkövet annak érdekében, hogy utazása kellemesen teljen. Továbbra is szívesen
fogadunk minden olyan észrevételt, mellyel irodánk a jövőben az utazóközönség még
színvonalasabb kiszolgálását biztosítja. Utazásának élményeit, véleményét ossza meg velünk emailben: info@galbusz.hu

