
Tisztelt Utasunk! 
Alábbi ismertetőnkben néhány fontos információt szeretnénk közölni 
programajánlatainkkal kapcsolatosan. Ezen kívül figyelmébe ajánljuk az 
Utazási Szerződést (ÁSZF), amely az érvényben lévő jogszabályok és külföldi 
üzleti feltételek alapján készült. Internetes oldalunk csupán a legfontosabb 
információkat tartalmazza a síterepekről, illetve a szálláshelyekről. Kívánságra 
azonban részletes és mindenre kiterjedő tájékoztatót kaphat 
elérhetőségeinken. Kérjük, hogy utazása előtt mindig informálódjon, hogy az 
esetleges elírások okozta tévedéseket kizárhassuk. Irodánknak a hóhelyzetre, a 
pályák állapotára, valamint a liftek üzemelésére nincs ráhatása, így az ezekből 
adódó problémákért felelősséget nem vállalunk. Az ebből fakadó problémák díj 
visszatérítésre nem jogosítanak. Fenti adatokról érdeklődjön a meteorológiai 
szolgálatnál, illetve a lifttársaságoknál. 
 
SZERVEZŐK CSOPORTSZERVEZŐK RÉSZÉRE KÜLÖNLEGES FOGLALÁSI 
FELTÉTELEK, illetve KEDVEZMÉNYEK érvényesek. Kérjük, egyeztessen munkatársainkkal. 
 
CSOPORTOK 
Internetes oldalunkon a CSOPORTOK SPECIÁLIS KEDVEZMÉNYES AJÁNLATOKAT 
TALÁLNAK, amelyek a szállás, a megadott ellátás, bizonyos esetekben a síbérlet és a 
közlekedés költségeit is tartalmazzák. A csoportok részére adott létszám esetén (nem 
egységes!) ingyenes helyeket biztosít irodánk. A pontos részletekről érdeklődjön 
munkatársainknál. 
 
RÉSZVÉTELI DÍJ 
A személyenként meghatározott részvételi díj megállapítása az igénybe vett szolgáltatások 
szerint történik. A biztosított szolgáltatásokat a programfüzet leírása tartalmazza. (Az indulási 
és az érkezési napok – menetrendekhez igazodva – egyes utaknál nem jelentenek teljes 
napot.) Szálláshelyeinken kizárólag teljes apartmanokat, illetve szállodai szobákat 
értékesítünk, de a könnyebb tájékozódás érdekében – a legtöbb esetben – az egy főre eső 
árakat adtuk meg. Szállodák esetében minden esetben személyenkénti árat adunk meg 
kétágyas elhelyezést alapul véve, feltüntetve, hogy az ár milyen ellátást, illetve szolgáltatást 
tartalmaz. Az esetleges kedvezményeket, ill. helyszínen fizetendő költségeket külön jelöljük. 
Kétágyas szobában minden esetben két teljes árat kell fizetni, a kedvezmények csak ezen 
túl érvényesíthetők. Az üresen maradó ágyat azonban ki kell fizetni, illetve egyágyas felár 
fizetendő. Kivételt jelentenek azon szálláshelyeink, ahol ’üreságyár’ fizetésére van lehetőség 
(az ártáblázatban külön jelöljük). 
Apartmanok esetében a részvételi díjat az apartman tényleges kapacitása alapján kell fizetni 
abban az esetben is, ha a katalógusban személyenként megállapított ár szerepel. Érvényes 
ez akkor is, ha gyermek veszi igénybe a férőhelyet, vagy ha kevesebben veszik igénybe a 
szállást, mint az apartman maximális befogadóképessége. Mivel egy főre eső árat adunk 
meg, de apartmanok esetében a teljes apartmanra kell a részvételi díjat számolni, tehát a 
személyenkénti árat be kell szorozni az apartman maximális férőhelyeinek számával. A 
szálláshely ára tartalmazhat további szolgáltatásokat, illetve lehetnek a helyszínen fizetendő 
költségek, amelyeket minden esetben az adott szálláshely árlistája mellett tüntetjük fel. 
 
HELYFOGLALÁS TELEFONON / E-MAILEN 
A foglalás menete a következő: felhívja / e-mailben megkeresi irodánkat, majd a helyfoglalás 
egyeztetése után átutalással egyenlíti ki, vagy postacsekken feladja az előleget, illetve ha a 
jelentkezés és az utazás között 30 napnál rövidebb az idő, a teljes összeget. Munkatársaink 
postai úton / e-mailben juttatják el a szükséges információkat, illetve a részvételi jegyet 
(voucher). Az előleg befizetése egyben az utazási szerződés elfogadását is jelenti. 
 



AZ UTAZÁSHOZ FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 
2008-tól a Schengeni térség országaiba a személyi okmányok ellenőrzése nélkül 
beléphetnek a magyar állampolgárok. A többi országba azonban továbbra is szükség van az 
útlevél felmutatására, valamint előfordulhat, hogy egyéb feltételeknek is meg kell felelni. A 
részletekről érdeklődjön irodáinkban. Utasaink – akik a teljes részvételi díjat kiegyenlítették – 
az utazás megkezdése előtt szállásutalványt vagy részvételi jegyet (vouchert) kapnak 
munkatársainktól irodáinkban. Ezzel a dokumentummal igazolják az utazáson való részvétel 
jogosságát. Kérjük, hogy a vouchert átvételekor figyelmesen olvassák át (megtalálható rajta 
irodánk ügyeleti mobiltelefonszáma) és semmiképpen ne felejtsék otthon, mert e nélkül a 
papír nélkül nem tudnak részt venni az utazáson! Az elvesztéséből adódó kárért az Utas 
felelős! 
 
KÉPVISELET 
Szálláshelyeinken, a legtöbb helyszínen nincs telepített idegenvezető, vagy hostess, de ez a 
sokéves tapasztalat alapján általában nem jelent gondot az érkezés és elutazás 
lebonyolításánál. A szállodákban, illetve partnerirodákban kevés kivételtől eltekintve szinte 
mindenütt beszélnek idegen nyelveken. 
 
AJÁNLOTT ÚTVONAL 
Általában a legegyszerűbb megközelítési útvonalat javasoljuk. FIGYELEM: az adott síterep 
leírásában megadott távolság az országhatártól értendő. Indulás előtt tájékozódjon az út- és 
időjárási viszonyokról, vegyen térképet. 
 
ÉRKEZÉS / TÁVOZÁS 
A szálláshelyek elfoglalása általában 16 órától lehetséges szállodák esetében, 
apartmanoknál pedig 16-18 óra között, az érkezés napján. Amennyiben – bármely ok, nem 
várt esemény miatt – ettől eltérő időpontban érkeznek, kérjük, hogy a részvételi jegyen 
feltüntetett külföldi partnernek jelezzék a késést, a szálláshelyük biztosítása érdekében. A 
mulasztásból eredő károkért az Utas felelős. A szállásokat a távozás napján 10 óráig, 
alkalmanként 9 óráig el kell hagyni. Szállodában lakó vendégeink közvetlenül a szálloda 
recepcióján jelentkeznek, voucher ellenében itt kapják meg a szobakulcsot és az esetleges 
egyéb tájékoztatást. Elutazás előtt természetesen ki kell fizetni az igénybevett extra 
szolgáltatásokat is (ital, telefon, stb). 
 
UTAZÁS SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL 
A személygépkocsival történő utazás esetén érvényes vezetői- és forgalmi engedély 
szükséges, valamint meghatalmazás, ha nem saját tulajdonú autóval utaznak. Ezeken kívül 
vigyék magukkal a zöld kártyát és a nemzetközi jogosítványt (biztosítójánál, illetve a helyileg 
illetékes rendőrségen lehet intézni), mert előfordulhat, hogy a határon történő átkeléskor 
vagy közúti ellenőrzés során kérhetik, hiányuk pedig komoly gondot okozhat! Kérjük, 
ügyeljen a hazaitól eltérő szabályokra. Az Európai Unió tagállamaiba felnőtteknek nem kell 
útlevél, elég a személyi igazolvány, gyereknek 14 éves korig útlevél, vagy személyi 
igazolvány kell. Gépkocsival utazók hóláncot feltétlenül vigyenek magukkal! Olaszországba 
történő belépéskor gyakran előfordul, hogy kérik a nemzetközi jogosítványt és a szabványos 
felségjelzés („H” betű) kiragasztását. Ausztriában kötelező a fényvisszaverő mellényt az 
utastérben, elérhető helyen tartani. A kötelező felelősség-biztosítás befizetését igazoló 
csekkszelvényt és a környezetvédelmi zöld kártyát ne felejtsék otthon! Mindezek meglétét a 
hatóságok ellenőrzik. Kérjük az adott országokra érvényes szabályozásról indulás előtt 
tájékozódjanak! 
 
AUTÓBUSZOS UTAZÁSOK 
Zárt csoportok esetén kérje külön ajánlatunkat, így általában kedvezőbb áron juthatnak 
buszjegyhez (a csoport részére csomagárat adunk, amely meghatározott kilométer 
megtételéig érvényes – túllépése esetén adott km-díjat kell fizetni, DE tartalmazza a 
gépkocsivezető szállásának és ellátásának a díját is!). Amennyiben az autóbuszt mástól 



rendeli a csoport, úgy a szálláshely megrendelésénél kérjük, ne feledkezzen meg a 
gépkocsivezető szállását is lefoglalni! Helyfoglalás az autóbuszhoz történő érkezés 
sorrendjében történik. Az utasokat partnerünk osztja be, ezért előre megadott üléshelyek 
nincsenek. Különleges igényeket igyekszik irodánk figyelembe venni, illetve továbbítjuk 
partnerünknek, de azokat garantálni nincs módunk. Az autóbusz utolsó sorában levő ülések 
általában nem, vagy csak kis mértékben dönthetőek! 
Az autóbuszok a legtöbb esetben nem kizárólag csak egy célállomáshoz szállítják 
utasainkat, így lehetőség van a közbeeső síközpontoknál is a le- és a felszállásra. Az 
autóbuszok egy része a célállomáson marad, azonban előfordul, hogy transzferbuszként 
üzemel. Ilyen esetekben az érkezési- és indulási-, valamint a szállások elfoglalásának 
időpontja eltérhet egymástól – akár több órás várakozással is. Ezért az ilyen esetekben 
szíves türelmüket kérjük. Fontos tudnivaló, hogy az autóbuszok sok esetben nem a 
szálláshelyig szállítják az utasokat, hanem az adott síterepen található jelentkezési helyig (pl. 
utazási iroda, központi autóbusz parkoló, stb.). A leszállási helytől a szálláshelyig minden 
utasunknak egyénileg kell eljutnia és a csomagok szállításáról is egyénileg kell 
gondoskodnia. Az autóbusszal érkező és távozó utasoknak az érkezés és elutazás napján 
saját maguknak kell gondoskodniuk csomagjaik elhelyezéséről és a várakozási idő 
kitöltéséről. Irodánk és partnereink ebben sajnos semmiféle segítséget nem tudnak nyújtani. 
Az útiköltség személyenként 1 pár síléc, vagy 1 snowboard, 1 pár sícipő, valamint 1 nagyobb 
csomag és 1 kisebb útitáska szállítását tartalmazza. Egyéb poggyász a korlátozott férőhely, 
valamint az Ön(ök) kényelmes utazása érdekében TILOS! A többlet poggyász szállítását a 
gépkocsivezető megtagadhatja. Hűtőtáskát és egyéb nagyobb méretű csomagot az 
üléssorok közötti folyosón tárolni balesetveszélyes és TILOS! Javasoljuk, hogy saját és többi 
Utastársuk kényelme érdekében az utastérbe csak kisméretű táskát, kézipoggyászt vigyenek 
fel, melyek őrzéséről mindenki önmaga gondoskodik az utazás során! A könnyebb 
azonosítás érdekében, kérjük feltüntetni a bőröndön az Utas nevét és címét. Háziállat az 
autóbuszon nem szállítható! Buszaink általában 4 óránként – éjszaka igény szerint – kb.15-
20 perces technikai szünetet tartanak. Kérjük, ügyeljenek a pihenők idejének pontos 
betartására! Induláskor Utasaink az irodánk által kiadott írásos részvételi jeggyel (voucherrel) 
jelentkeznek az autóbusznál, általában indulás előtt 30 perccel (a pontos hely és időpont 
mindig a voucheren szerepel!). Kérjük, hogy igyekezzenek betartani a találkozók pontos 
idejét, mind Önmaguk, mind Utastársaik érdekében! Késés esetén az autóbusz a kijelölt 
indulási időponton túl maximum 15 percet tud várni, majd írásos jegyzőkönyv felvételét 
követően elindul. 
 
ELHELYEZÉS 
Az apartmanok mérete és felszereltsége országonként változik. Sok helyen emeletes 
ágyakkal szerelik fel a szobákat. Apartmanos elhelyezés esetén általában 8 nap/7 éjszakás 
turnusok vannak, szombati váltással. Ezeknél a turnusoknál a nálunk forintért 
megvásárolható síbérlet 6 napra érvényes, tehát vasárnaptól péntekig jogosít a felvonók 
használatára. (Az eltérő eseteket külön jelöljük.) Egyes esetekben a váltás napja, illetve a 
turnusok hossza ettől eltérő lehet, ezeket külön jelöljük. Az apartmanok teljesen felszereltek. 
A konyha, illetve a főzősarok többnyire kisméretű hűtőszekrénnyel (mélyhűtővel, vagy a 
nélkül), főzési lehetőséggel felszerelt, sütő és mélyhűtő azonban nem minden apartmanban 
található. Az apartman befogadóképességének megfelelő számú edény, ill. evőeszköz és 
étkészlet mindenhol adott, mosogatógép és mikrohullámú sütő azonban csak néhány 
apartmanban van. KÉRJÜK, A FELSZERELÉS MEGLÉTÉT MINDEN ESETBEN 
ELLENŐRÍZZÉK BEKÖLTÖZÉSKOR, hiány esetén azonnal jelezzék a bérbeadónak vagy 
helyi képviselőnknek, idegenvezetőnknek, illetve a helyi irodában! Amennyiben nem találnak 
szobaleltárt, azt kérjék a helyi szolgáltatótól. Az ellenőrzés elmulasztása esetén a HIÁNYOS 
FELSZERELÉS MIATT irodánk UTÓLAGOS REKLAMÁCIÓT NEM FOGAD EL. Sok esetben 
a szálláshelyeket egyénileg kell takarítani. Ennek hiányában az előre befizetendő kaució 
terhére levonják a takarítási díjat. Ha az apartman átvételekor a TAKARÍTÁS HIÁNYÁT 
tapasztalják, azt azonnal jelezzék a recepción/partnerirodában. Utólag nincs lehetőség a 
reklamációra. A tájékoztatóban leírt és a helyszínen kapott szálláshelyek között esetenként 



kisebb eltérések lehetnek, melyekért felelősséget nem vállalunk. Olaszországban az 
elektromos aljzatok nem a magyar szabványnak megfelelőek. 
Apartman: több helyiség, stúdió: egy légtér. A szálláshelyek minősítését az adott ország 
besorolása alapján közöljük. Figyelem: az egyes országok besorolási szempontjai és 
szabályozásuk jelentősen eltérhetnek egymástól! Egyéb: Ágyneműhuzatot csak abban az 
esetben kell vinniük, ha azt külön jelezzük az adott szálláshelynél. A szálláshelyeken csak 
annyi Utas tartózkodhat, ahány – létszámszerűen – a részvételi jegyen szerepel! Ennek 
megszegéséből eredő következményekért irodánk felelősséget nem vállal! Egy adott ország 
/ síterület / partner megszabhatja a minimum tartózkodás hosszát. Ezen eseteket a 
katalógusban az adott helyen (ország / síterület / partner) fel is tüntetjük. A szálláshelyek 
változtatásának jogát azonos kategórián belül fenntartjuk. A katalógusban található privát 
apartmanok képei csak illusztrációk. Kérjük, ezt vegyék figyelembe a szálláshely 
kiválasztásakor. Fontos: egyedi kívánságokat (pl.: emeleti/földszinti szoba, egymás melletti 
szobák, egymáshoz közeli apartmanok) továbbítunk a partnerünk felé, de teljesítésükre NEM 
TUDUNK GARANCIÁT VÁLLALNI. 
 
Apartmanok: Ezen szálláshelyek lehetnek villa, ill. családi ház jellegű épületekben, nagy 
többlakásos apartmanházakban, illetve a szálláson kívül egyéb szolgáltatásokat is nyújtó 
aparthotelekben, vagy pedig a sokféle szolgáltatást nyújtó üdülőfaluban. Általában üdülés 
céljára épültek, jellemző módon a családos üdülési forma kedvelői számára, belső 
elrendezésük is ezt tükrözi. Ha több család szeretne egy közös apartmant bérelni, nagyon 
körültekintően kell eljárni az apartman belső elrendezése miatt, s ezt általában nem 
javasoljuk. Az egy légteres, un. stúdió apartman általában kisméretű, a hálótér csak belső 
térelválasztóval van elkülönítve, s szinte mindig dupla dívány, vagy emeletes ágy van benne. 
Csak kis létszámú, főleg kisgyermekes családnak ajánljuk. Az apartmanok lehetnek konkrét 
apartmanházakban, ez esetben pontosan lehet tudni a ház nevét, azt, hogy hol található 
adott esetben a térképen is megtalálható, illetve fénykép is lehet róla. Amennyiben a szállás 
típus apartmanban van (Joker apartman), ez azt jelenti, hogy nem lehet előre tudni az 
apartman pontos helyét és jellegét, ezt csak megérkezéskor a partnerirodában adják meg, 
így az elhelyezkedésükkel kapcsolatos igényeket nem tudjuk garantálni, csak jelezni a 
partner felé, aki lehetőség szerint figyelembe veszi az igényeket. A Joker rendszer 
természetesen nem befolyásolja a szállás minőségét, egyszerűen csak egy másfajta 
értékesítési módot tükröz. Berendezésük az üzemeltető, vagy a tulajdonos ízlését tükrözi, 
átlagosan jó, néha kimondottan szép berendezéssel. A több légteres apartmanokban gyakori 
az emeletes ágy. Fürdőszoba kivétel nélkül mindig van az apartmanokban, még az egy 
légteres, stúdió apartmanokban is. A fürdőszobában lehet fürdőkád, vagy zuhanyozó, 
gyakran tálca, zuhanyfüggöny nélkül. A melegvizet többnyire villanybojler szolgáltatja, mely 
még a nagyobb apartmanokban is általában csak 50-80 literes, ezért célszerű a melegvízzel 
takarékosan bánni. A konyha/főzősarok teljesen felszerelt, mosogató, általában kisebb 
méretű hűtőszekrény, s általában sütő nélküli gáztűzhely, valamint a maximális létszámnak 
megfelelő számú étkészlet található benne. Törülközőt, terítőt, konyhai textíliát, 
tisztítószereket és WC papírt vinni kell. Ágyneműhuzat általában nincs, vinni kell, néha a 
helyszínen bérelhető (jelöljük). Pótágy (gyerekágy) nem minden apartmanba fér be, az ilyen 
irányú igényt a foglaláskor kell pontosítani. Lift csak a nagyobb apartmanházakban van, de 
ott sem mindig. Kauciót, letéti díjat az érkezéskor szinte mindig kell fizetni, ez egyrészt az 
esetlegesen okozott károk megtérítésére, másrészt a takarítás és egyéb költségek 
fedezetéül szolgál. Elutazás előtt a kauciót a felmerült költségek levonása után visszafizetik. 
A takarítási költséget többnyire a helyszínen kell fizetni, néha benne van a bérleti díjban, ill. 
egyes helyeken a vendég választhat, hogy kitakarítva adja át az apartmant, ez esetben a 
kauciót a takarítási díj levonása nélkül adják vissza. A takarítási díjra vonatkozó feltételeket 
külön jelöljük. A konyhát még akkor is kitakarítva kell átadni, ha egyébként a végső takarítást 
fizetik. 
 
Szállodák: A katalógusban szereplő szállodák kategória besorolása eltér a Magyarországon 
megszokott normáktól, azonos kategórián belül meglehetősen nagy minőségi ingadozások 



fordulhatnak elő. Ezért a szállodák csillaggal történő besorolása csak tájékoztató jellegű. A 
pótágy esetenként lehet fotelágy, ill. emeletes ágy is. A szobák berendezése egyszerű, de 
praktikus, hűtőszekrény csak azokban a szállodaszobákban van ahol ezt külön feltüntettük, 
de sokszor az is a térítés ellenében igénybe vehető minibárt jelenti. Kérjük, figyelmesen 
olvassa el programfüzetünkben az egyes szállodai szobák felszereltségére vonatkozó 
leírásunkat. Egyágyas elhelyezés felár ellenében szintén rendelhető, de sok esetben csak 
korlátozott számban. Az egyágyas szobák általában kisméretűek, felszereltségük 
egyszerűbb, gyakran kedvezőtlenebb fekvésűek. A kétágyas szobák általában egy, jórészt 
gyermekek részére alkalmas (pl.: kihúzható fotelágy) ággyal (többnyire 2-12 éves korig) 
pótágyazhatóak. További pótágyak lehetőségét füzetünkben jelezzük. Pótágy igénylése 
esetén számítani kell arra, hogy az jelentősen csökkentheti az alapterületet, amely a 
komfortérzetet is csökkenti. A szálláshelyek elfoglalása és elhagyása a menetrendtől és az 
utazás módjától függetlenül a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően történik. A szobákat 
általában 16.00 óra után lehet elfoglalni és 10.00-ig kell elhagyni, így előfordulhat, hogy 
autóbusz, vagy repülőgép igénybevétele esetén az utazás megkezdéséig, hosszabb-
rövidebb ideig várakozni kell. 
 
KATEGÓRIÁBA SOROLÁS 
Az egyes szálláshelyeknél irodánk az adott ország kategóriába sorolását alkalmazza, amely 
eltérhet a hazai kategóriába sorolástól. Az ilyen esetekről kollégáink adnak tájékoztatást, 
illetve a részleteket keresse honlapunkon. 
Szállodák: 
1* és 1* +: zuh/WC-s, vagy közös zuh/WC-s, egyszerű, kisméretű, de tiszta szobák, az alvás 
célját szolgálják. 
2*és 2* +: zuh/WC-s, egyszerű, szerény felszereltségű, kisméretű, de tiszta szobák. 
3* és 3* +: zuh/WC-s, közép-, vagy erős közép kategóriájú szálláshely, általános méretű 
szobákkal. Többnyire gazdag büfé típusú félpanzióval. 
4*: zuh/WC-s, gazdag felszereltségű, az átlagnál nagyobb méretű szobákat takar, emellett a 
hotelnek gazdag szolgáltatás kínálata van, bőséges, többnyire büfé típusú félpanzióval. 
5*: luxus kategória. 
Apartmanok: 
2*: szerény, nem felújított, de kielégítően felszerelt apartmanok. 
3*: középkategóriás, jól felszerelt apartmanok. 
3* +: erős középkategória, általában új vagy néhány éves, nagyon szép és kellemes 
apartman házak. 
4-5*: újszerű, szép apartmanok, gazdag szolgáltatás kínálattal. 
 
HELYBEN FIZETENDŐ KÖLTSÉGEK 
Egyes szálláshelyeken, a részvételi díjon felül a helyszínen utasainknak további költségeket 
kell fizetniük (Pl. üdülőhelyi díj, hatósági árak, végső takarítás díja, rezsiköltség, fűtés, kaució 
stb. – irodánk a rendelkezésére álló utolsó információt közli, ami esetlegesen változhat.). 
Ezeket az egyes szálláshelyek leírásánál pontosítjuk. A részvételi jegyen azonban mindig a 
legfrissebb adatok szerepelnek. Esetenként a szálláshely fűtését, vízmelegítését 
elektromossággal oldják meg. Kérjük, az áramdíj kalkulálásánál vegyék ezt figyelembe, 
illetve kérdezzék munkatársainkat. 
 
KAUCIÓ 
Az apartmanok és néhány sítábor szobáinak átvételekor kauciót (pénzletétet) kell befizetni, 
melyet csak az elutazáskor kapnak vissza utasaink. Ennek mértéke változó. A kaució 
elutazáskor visszajár, kivéve, ha valami károkozás történt, vagy az apartman nem lett 
kitakarítva (ahol annak költségét a részvételi díj nem tartalmazza), ezért kérjük, minden 
esetben ellenőrizzék azok állapotát átvételkor. Amennyiben az apartmanok takarítási díját a 
helyszínen kell fizetni, a konyhát akkor is rendben kitakarítva kell átadni! A szobák kitakarított 
állapota ellenére több helyen végtakarítási (pl. fertőtlenítés) díjat kell fizetni (külön jelöljük). 
Az apartmanokat általában 16-19 óra között foglalhatják el és az elutazás napján 9-10 óra 



között kell átadni. (A pontos időpontokat az adott szálláshelyek árlistája után közöljük.) 
Amennyiben utasaink az előre megadott időtartamon belül nem érkeznek meg, a késésről 
értesíteni kell a szállásadót, vagy irodánkat. Ennek hiányában nem garantált, hogy a 
szálláshelyet aznap este el tudják foglalni. Az egy időben történő szállás átvétel miatt 
hosszabb-rövidebb várakozási idő előfordulhat. Érkezéskor az apartman állapotát (pl. 
takarítás minősége) és a felszerelést leltár szerint ellenőrizzék, a hiányosságokat a 
recepción azonnal jelezzék! Az ebből fakadó problémák csak a helyszínen pótolhatóak. 
Későbbi reklamációt csak abban az esetben fogadunk el, amennyiben a szolgáltató nem 
hárítja el a problémát és erről jegyzőkönyv készül, ill. irodánkat az ügyeleti telefonon 
értesítik. (Arról is, hogy a problémát a helyi iroda/ szállásadó nem javította ki!) 
 
VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE! 
Felhívjuk kedves Utasaink figyelmét, hogy az apartmanokban, szállodai szobákban, illetve az 
autóban NE HAGYJANAK semmiféle értéket (pénz, ékszer, rádió, videó, fényképezőgép). 
 
PARKOLÁS 
A szállodák, illetve apartman házak nem mindig rendelkeznek saját parkolóval, ha van, ezt 
jelöljük a leírásban. A szállodák parkoló, ill. garázshasználatáért sok helyen fizetni kell. 
 
SPORT ÉS PROGRAM AJÁNLATOK (APRES SKI) 
Ezen címszó alatt az üdülőkörzetben és szálláshelyeken, vagy azok környékén igénybe 
vehető, sízés utáni szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeket közöljük. (Egyes esetekben 
ezek nem közvetlenül a szálláshely közelében találhatók, de közlekedési eszközzel rövid 
időn belül elérhetők.) 
 
SÍOKTATÁS 
Egyes helyszíneken magyar síoktató várja Utasainkat, de megfelelő számú jelentkező 
esetén – külön megrendelésre és díjszabás mellett – bárhol tudunk síoktatót biztosítani. 
FONTOS: előfordulhat egyes helyszíneken, hogy kellő létszám (minimális létszám) 
hiányában (esetleg hóhiány miatt) nem tudják az oktatást biztosítani (még akkor is, ha azt 
előre, irodánkban megrendelték). Ebből kifolyólag megtörténhet, hogy másik síterepen 
történik az oktatás. Ilyenkor két lehetősége van kedves utasainknak: vagy nem veszik 
igénybe az oktatást és hazaérkezés után visszaigénylik a síoktatás árát, vagy a másik 
síterületen igénybe veszik az oktatást. Ebben az esetben az előre megváltott síbérlet helyett 
másikat kell vásárolni – a díjkülönbözet, valamint minden egyéb járulékos költség – pl. 
többletutazás – a megrendelőt terheli. Ilyen esetben irodánkat felelősség nem terheli. 
 
SÍBÉRLET 
Ha a síbérlet árak valutában vannak föltüntetve, akkor csak a helyszínen válthatók. A 
forintban megadott síbérletek irodáinkban is megvásárolhatóak. Ezen árak általában 
kedvezőbbek a helyszíni áraknál, így jelentős megtakarítást jelenthetnek. Ausztriában a hat 
éven aluli gyermekek sípályára való belépése szülői kísérettel ingyenes. Felhívjuk Utasaink 
figyelmét a korhatárok pontos betartására. A liftpénztáraknál kérhetik az életkor igazolását. A 
betöltött életkort magasabb kategóriaként kezelik. A síliftek pénztáránál csak a megfelelően 
kitöltött sícsekket fogadják el! Kérjük, hogy a síbérletek átvételekor ellenőrizzék, hogy a 
megfelelő dátumra állították-e ki. Eltérés esetén azonnal jelezzék a pénztárban, mert 
utólagos reklamációra nincs lehetőség. 
 
ELEKTROMOS SZABVÁNY 
Egyes országban eltér a nálunk használatostól, ezért a csatlakozókhoz célszerű átalakítót 
beszerezni. Ez minden szaküzletben, ill. szupermarketben olcsón kapható (3-4 Euro). 
 
ÉTKEZÉSEK 
Apartmanos elhelyezés esetén Utasainknak önállóan kell az étkezésükről gondoskodniuk. 
Szállodák esetében mindig külön jelezzük, hogy mi foglaltatik benne a részvételi díjban. Ez 



reggelis, fél, vagy teljes panziós étkezést jelent. Felhívjuk azonban szíves figyelmüket, hogy 
a főétkezéseknél (ebéd, vacsora) az italfogyasztást külön, a helyszínen kell megfizetniük! Ezt 
az Önök által befizetett részvételi díj nem tartalmazza! A reggeli lehet kontinentális, néha 
bővített kontinentális, vagy büfé jellegű (ezt a szállások leírásánál jelezzük). A főétkezés 
lehet büfé jellegű, vagy menüválasztásos. A menü lehet fi x, vagy választható, ez esetben a 
vendégnek lehetősége van 2-3 különböző ételsor közül választani. Étkezések fajtái: 
Reggeli 
- Kontinentális: péksütemény vagy kenyér, vaj, dzsem, tea vagy kávé, esetleg kakaó. 
- Bővített kontinentális: péksütemény vagy kenyér, vaj, dzsem, felvágott, sajt vagy tojás, tea 
vagy kávé, esetleg juice. 
- Büférendszer: péksütemény, vaj, dzsem, felvágott, sajt, tojás, müzli, gyümölcs, joghurt, tea, 
kávé, kakaó, tej, juice (Ritkán ennél szűkebb a kínálat). 
Főétkezéseknél az ital külön fizetendő! 
Főétkezés 
- Menürendszer: két fajtája létezik, az egyik, amikor csak egyféle menüt szolgálnak fel, a 
másik, amikor többféle menü közül lehet választani, amely 2-3 fogásból áll. 
- Büférendszer: több féle elő- és főétel, valamint desszert közül választhatnak önkiszolgáló 
rendszerben, korlátlan mennyiségben. Vannak azonban olyan szállodák, ahol a 
büférendszer csak részleges választást jelent, mivel általában a saláta és a desszert 
büférendszerű, míg a főétkezés menürendszerben történik 2-3 féle ételválasztékkal. 
- All inkluzív: általában teljes ellátást jelent, napközbeni kiegészítő étkezésekkel, valamint 
korlátlan fogyasztást a helyi italokból. 
 
BALESETEK 
Az üdülés, illetve az egyéni utazás során bekövetkezett balesetekért, káreseményekért 
irodánk semmiféle felelősséget nem vállal. 
 
HÁZIÁLLAT 
Egyes szálláshelyekre térítési díj ellenében magával hozhatja kedvenc háziállatát. A térítési 
díj összegét megtalálhatja az apartmanok és szállodák leírásánál. Minden esetben előzetes 
egyeztetés szükséges! Utazás előtt érdeklődjön az állategészségügyi rendelkezésekről, az 
adott ország szabályozásáról. 
 
ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS 
Egyéni utazásaink részvételi díjai AZ ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS DÍJÁT NEM 
TARTALMAZZÁK. Irodáinkban igény szerint köthető, DE CSAK ÉS KIZÁRÓLAG AZ ELSŐ 
JELENTKEZÉSSEL (ELŐLEG BEFIZETÉSEKOR) EGYIDEJŰLEG. Ennek mértéke a teljes 
részvételi díj 5%-a (önrész 20%). A stornó biztosítási szerződés megkötése a későbbiekben 
nem lehetséges! (A biztosítás részletes feltételei megtekinthetők irodáinkban, valamint 
irodánk és a biztosító honlapján is.) A biztosítás díja a későbbiek során nem téríthető vissza, 
az utazás lemondása esetén sem. 
 
BALESET-, BETEGSÉG- ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS 
Részvételi díjaink a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás (BBP) díját NEM 
TARTALMAZZÁK. Igény szerint, az utazást megelőzően irodáinkban, illetve honlapunkon 
megköthető! Részletes információt (fajták, egyéni, családi, csoportos díjszabások, térítési 
díjak, stb.) kérjenek irodáink munkatársaitól, akik készséggel állnak szíves rendelkezésükre! 
Irodánk az AXA Biztosító Zrt. speciálisan a téli sportok szerelmesei részére kifejlesztett 
„HÓBARÁT” biztosítási termékeit értékesíti, amelyet csoportos (kedvezményes) díjtétellel 
vásárolhatnak meg Utasaink. Az esetlegesen felmerülő kárigényüket kizárólag a biztosító 
társaságok felé és kizárólag a káreset helyszínén felvett hivatalos jegyzőkönyv (kórház, 
rendőrség, idegenvezető, szállásadó) benyújtásával érvényesíthetik. Utólagos jegyzőkönyv 
kiállítására nincs mód! 
 
IDEGENVEZETÉS 



Felhívjuk figyelmüket, hogy üdülőprogramjainkhoz a legtöbb esetben nem tudunk telepített 
magyar nyelvű idegenvezetést biztosítani. Ilyen esetekben segítséget a külföldi partnerünktől 
tudnak kérni, akinek pontos nevét és elérhetőségét a részvételi jegyen (voucher) feltüntetjük. 
Ilyen esetekben a fakultatív programokon is csak idegen nyelvű segítséget tudnak 
igénybe venni! 
 
REKLAMÁCIÓ 
Amennyiben érkezéskor, vagy kint tartózkodásuk alatt bármiféle minőségi, szervezési 
hiányosságot tapasztalnak (a szállás nem felel meg az előzetes információknak, valami nem 
működik), kérjük, jelezzék azt haladéktalanul kinti partnerirodánknál, ill. a szállodánál. 
Reklamációt – minden esetben – a részvételi jegyen feltüntetett fogadó partnernél kell 
jelezni, és MINDEN ESETBEN JEGYZŐKÖNYVET KELL FELVETETNI A PANASZRÓL, 
melyet mindkét fél aláír. Emellett fontos, hogy a szálláshely panaszkönyvébe is beírják 
reklamációjukat! A jegyzőkönyv másolatát kérjék el. Amennyiben a problémát nem sikerül 
azonnal orvosolni, kérjük, még az ott tartózkodás ideje alatt, a lehető legrövidebb időn belül 
(A PROBLÉMA JELENTKEZÉSEKOR) értesítsék irodánkat (lásd ügyeleti mobiltelefon!), 
hogy azonnal megtehessük a szükséges lépéseket. (Nyelvi nehézségek esetén készséggel 
segítünk a fordításban.) (Lásd még ÁSZF – utazási szerződés!) 
 
EGYÉB 
• Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, tájékoztatók, elektronikus 
ismertetők, amelyeket nem a TAVEUNI adott ki, az utazási szerződés teljesítése és a 
TAVEUNI kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, 
adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin. 
Azokért a TAVEUNI nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem 
köteles. 
• Az interneten lévő képek egy része illusztráció. 
• A interneten lévő ajánlatok elkészítésének - zárásának időpontja 2010. október 1. 
• A programfüzetben szereplő árakat 280 HUF/EUR, 70 HUF/PLN árfolyamon kalkuláltuk. 
Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át Utazási Szerződésünket (ÁSZF), mely az értékesítő 
helyen, illetve cégünk internetes honlapján (www.hovautazzunk.hu) olvasható. (Az ár- és 
programváltozások, szálláshelyek és közlekedési eszközök azonos kategórián belüli 
változtatásának-, valamint a szöveghibák lehetőségének jogát fenntartjuk!) 
 
 
 
Jó utat és kellemes időtöltést kíván Önöknek, a TAVEUNI Utazási Iroda! 
 
 


