
 
 
 
 

TUDNIVALÓK AZ UTAZÁSSAL KAPCSOLATBAN (CSALÁDI ELHELYEZÉS) 
 

Javaslatok az utazáshoz és a csomagoláshoz: 
 

 kényelmes ruházat (melegítő vagy leggings az utazáshoz, esetleg papucs) 

 két pár kényelmes és vízhatlan cipő 

 földig érő esőkabát mindenképpen szükséges! 

 hátizsák a napi programhoz (élelmiszercsomag, üdítőital, iratok, egyéb személyes holminknak) 

 övtáska az útlevélnek, pénznek (egyéni felelősség!) 

 ékszereket, értékes tárgyakat (laptop, MP3 lejátszó, stb.) felesleges hozni (egyéni felelősség!) 

 az éjszakai utazáshoz kispárna és vékony takaró vagy hálózsák 

 A buszra felvitt táskában legyen tisztálkodó felszerelés és az útra csomagolt élelmiszerek 

 Az ásványvíz és üdítőital ne legyen szénsavas! Energiaitalt ne fogyasszunk az úton! 

 Az üdítőital legyen kis kiszerelésű kegyen (könnyebben lehet vele bánni, mint a nagy 

flakonokkal). 

 Az utazáshoz maximum 1 db, 20 kg súlyú útitáska engedélyezett, plusz a buszra felvitt 1 db 

kézipoggyász (egy db hátizsák, amely elfér az ülés alatt.) 

 Javasolt élelmiszerek az utazáshoz: konzervek, vákuum-csomagolt szalámik, tartós felvágottak, 

hűtést nem igénylő tartós tej, zöldség- és gyümölcsfélék, pékáru, egy kevés édesség  

 
Elhelyezkedés az autóbuszon: 
 

 Az autóbuszon a feljárat felöli oldal két első ülése az idegenvezető vagy a csoportvezető részére 

van fenntartva, ezt elfoglalni utasnak előzetes egyeztetés nélkül tilos!  

 Az ülésrend kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a különböző részcsoportok az 

autóbuszon egy-egy folytonos területen kaphassanak helyet. A részcsoportokat ne 

kényszerítsük szétülésre!  

 Figyelemmel kell lenni az autóbuszon rosszul levőkre is! 

 
Javasolt zsebpénz: 
 

 Figyelem! A pénz elvesztéséért az út egész időtartamára vonatkozóan felelősséget senki nem 

vállal! 

 Kb. 40-60 angol font költőpénz (Átváltási árfolyam: kb. 390 Ft/GBP)  

 Párizsi visszaút esetén: kb. 40 EURO költőpénz (Árfolyam: 300 Ft/EURO)  



 A fakultatív belépők közül az esetlegesen korábban, Forintban befizetett összeg ebből az 

összegből természetesen levonandó. 

 Javasolt, hogy a fenti összegek ismeretében valamennyi költőpénz GBP-ben illetve EUR-ban is 

legyen az utasoknál. (Az angliai pénzváltás időigényes és a Forintot nagyon rossz árfolyamon 

váltják.) A fakultatív belépőkre a költőpénz összegén felül kell pénzt hozni! Anglia viszonylag 

költséges ország, de nem a bevásárlás a cél, ezért 15.000 - 20.000 Forintnyi költőpénz biztosan 

elég lesz. Természetesen az összeg a család anyagi lehetőségein múlik, de a kivitt pénzre 

vigyázni a gyerekeknek kell. 

 Dombornyomott Visa,- és Mastercard is használható, de saját felelősségre! 

 

Vámszabályok: 

 

 A jelenleg érvényes rendelet szerint címlet-, és értékkorlátozás nélkül konvertibilis valuta 

(Forint is) vihető ki. 

 Jövedéki termékekre vonatkozó szabályok: 1 l égetett szesz, 2 l bor, 1 karton cigaretta vihető ki 

és hozható be vám- és ÁFA-mentesen. 

 
Biztonsági intézkedések, elhelyezés: 
 

 Az elhelyezés vendéglátó családoknál történik: 2-3-4 fő egy családnál, akik a gyermekekért 100 

%-os felelősséget vállalnak. A családok telefonszámait induláskor a szülők rendelkezésére 

bocsájtjuk, melyen a gyermek minden nap magyar idő szerint 09.00-ig és este 21.00 után 

hívható. (Mivel a családi elhelyezésnél időközben is lehet változás – esetleges ottani családi 

problémák miatt – így a megérkezéskor, ha változás lenne, az új elérhetőséget a csoportvezető, 

vagy a gyermek megküldi a szülőknek.)  

 Az utazás teljes időtartama alatt cégünk és anyavállalatunk 24 órás telefonügyeletet tart. A 

gyerekek végig felnőtt, tanári és idegenvezetői felügyelet alatt állnak. 

 Minden kiutazó fog kapni egy információs füzetet, melyben sok hasznos információt talál majd 

Angliáról, az ottani jellegzetes szokásokról, hagyományokról, szabályokról. Kérjük, hogy ezen 

információkat olvassák végig, mert érdemes! 

 
Telefonszámok 
 

 Challenge Hungary Utazási Iroda, Budapest: 06-1-343-3030 (Az iroda az utazás alatt ügyeletet 

tart, a megadott számon lehet érdeklődni hétköznap 8 és 17 óra között) 

 Külföldről, vezetékes telefonról ’R’ beszélgetést lehet kérni, ilyenkor a hívott fél fizet 

magyarországi tarifával. 

 Mobilszolgáltatóknál mindenki feltétlen tájékozódjon önállóan a hívás díjairól és lehetőségeiről! 

 

JÓ UTAT KÍVÁNUNK! 
 

 


