
Utazzunk együtt!

Szeretettel köszöntjük bemutatónkon!



2018



Szükséges okmányok: 



Az ideiglenes személyigazolványt  nem fogadja  el
Nagy-Britannia sem!!!







Autóbusz, sofőrök
• A programon két sofőr vezet felváltva. 

Helyismerettel rendelkeznek.

• Modern, kényelmes, az EU-ban is elfogadott 
busz lesz.

• WC-t a buszon csak végszükségben, 
de gyakran megállunk.

• DVD-lejátszó (filmet hozhatsz)



Buszon

1. nap

Indulás hajnal 03.00 óra



Utazás és pihenés a buszon





Tranzit /Fr.o.  Metz /



Beköltözés előtt…



és után…





2. nap



Átkelés Csalagúttal





Átkelés a Csalagúton





Greenwich





Greenwich



Cutty Sark



Host Family







SZÁLLÁS ANGLIÁBAN (4 ÉJ)

CSALÁDI ELHELYEZÉS

• A családtól külön szobában 2-3-4 fő

• Fürdőszoba-használat, teljes ellátás 
(reggeli, csomagolt ebéd, vacsora)

• Ajándékot nem várják el, 
ám ha viszel, jól esik nekik.

• Konnektor-átalakítóadapter és elosztó 
szállásonként  1 kell!





A családokról

➢Érkezéskor és elutazáskor autóval visznek.

➢Légy toleráns és kedves a vendéglátó 
családdal! (kisgyerekes v. idősebb családok)

➢Helyi képviselő, megbízható családok

➢Tartsd tiszteletben a család házirendjét! 
Ne zuhanyozz, ne hangoskodj 22:00 után, 
vesd le a cipőd, (padlószőnyeg van!) 
Időben menj reggelizni és vacsorázni!

➢Mosolyogj!!!



• Reggeli: müzli, cornflakes, tej, lekvár, Nutella, 
gyümölcslé, tea, kávé, pirítós; néha English 
breakfast : tojás, sonka, kolbász, bab, bacon

• Ebéd: Két szendvics, kis chips, egy db csoki vagy 
müzliszelet, gyümölcs és ital

• Vacsora: ez a napi főétkezés! 
(különböző húsételek körettel, spagetti, stb) 
Desszert is jellemző.







Londoni programok:

3.nap









Gyalogos városnézés!!!



House of Parlament



Big Ben

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ydjO69SXKc_7aM&tbnid=L104VoBPL7K59M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.localnomad.com/de/blog/2012/08/31/10-interessante-fakten-uber-den-big-ben-in-london/&ei=nFlOUqj0BceY0QW764H4CA&psig=AFQjCNFg2e6l3fX6sz1IBvuPSjs6Rda2eA&ust=1380952624617728


Westminster Abbey



St. James Park



Buckingham Palace



Trafalgar Square



Whitehall









Natural History Museum





Cambridge

4. nap









Tower of London

5. nap









Monument



St. Paul’s Cathedral



Millenium
Bridge



Globe



Winchester 
Chatedral

6. nap





Salisbury



Stonehenge





Leeds CastleLeeds Castle

7.nap









Németország,  tranzitszállás 
reggeli nélkül





8. nap



PÉNZÜGYEK
Alapár. 137.900/-18/  145.900/+18/ 

+ 2 tranzitszállás 6.500Ft + 6.500 Ft     

= 150.900FT- 158.900Ft
Az ár tartalmazza:
▪ Autóbusz-közlekedés, autópályadíjak, sofőrök

napidíja
▪ 5 éj szállás Angliában vendéglátó családnál,

ellátással
▪ Átkelés: retúr Eurotunnel
▪ Idegenvezetés díja
▪ Tranzitszállás 2 éjszaka / reggeli nélkül/



TOVÁBBI KÖLTSÉGEK:

-Utasbiztosítás: (-18) 2.700 FT (+18) 4.900 Ft
-Storno (útlemondási biztosítás)  -18/ 2.115 Ft 
+18/2.225 Ft



Az alap összegen   felül fizetendő:

Belépőjegyek a múzeumokba:

/-18/  103,5-127 GBP             

/+18/  149 GBP

befizetés: készpénzben 
szeptemberben a Lovassyban



Fizetés részletekben, elsősorban 
utalással, vagy csekken:

OTP 11713005-20605346-00000000

Budapest Bank
10100716-61084300-01004001 



A közleményben rá kell írni az 
utalásra, vagy a csekkre:

Közlemény: GBK165/2018,utas neve…

Kedvezményezett:
CHALLENGE HUNGARY Kft.



PÉNZÜGYEK
A részvételi díj befizethető havi részletekben.

Ha valaki egy összegben fizet akkor min. 40%-ot kell
először fizetni, majd 45 nappal utazás előtt a
hátralékot egyben!

Utazás előtt 45 nappal mindenkinek a a teljes összeget be
kell fizetni!

A választott belépőket GBP-ben.

Az utasbiztosítást szintén erre az időpontra kérjük beadni.







Utasbiztosítás:

- Betegségbiztosítás: baleset esetén fizet 
maradandó sérülésre, kórházi kezelésre, 
halálesetre.

- Poggyászbiztosítás, beteg hazaszállítása, 
rokonok kiutazása, elveszett úti okmányok 
pótlása

- A utazás előtt egy hónappal kell fizetni!





.

Útlemondási biztosítás
Mire vonatkozik?
Az ügyfélnek előzmény nélkül hirtelen fellépő okból (betegség, baleset, haláleset,
lopás-rablás, munkaviszony megszűnése ) miatt nem tud utazni!

Mennyibe kerül a biztosítás?
A biztosítás ára a belépők, a költőpénz és a biztosítások nélküli részvételi díj 1,4%-a.

Mennyit fizet a biztosító? A biztosító az utasnak a befizetett összeg 90%-át téríti 

meg. 
Ez a biztosítás kockázati biztosításnak számít, azaz olyan, mint a CASCO: a biztosító 
10% önrészt - minimum 5.000 Ft-ot - visszatart. 

Mikor köthető meg a biztosítás? Az útlemondási biztosítás kizárólag az útra való 

jelentkezéskor köthető meg. Árát az első részvételi díj-részlettel együtt, az első részlethez 
hozzáadva kérjük befizetni. Egy csoportból legalább 5 fő megkötött biztosítása szükséges.



.

Útlemondási biztosítás
Mire van szükség, ha életbe kell léptetni? A biztosító hivatalos igazolást kér a 

visszamondás okától függően orvostól, rendőrségtől, tűzoltóságtól, munkáltatótól, stb.

Mikor lép életbe?

-ha az utas megbetegszik, baleset éri vagy elhalálozik 
-ha az utasnak olyan közeli hozzátartozója betegszik meg, szenved balesetet vagy halálozik el, 
aki az utas által szorul ápolásra 
-ha az utas úti okmányait ellopják és azok az utazásig nem pótolhatók
-ha az utas vagy szülője elveszíti a munkahelyét

Mely esetekre nem terjed ki a biztosítás?

-folyamatosan fennálló betegségekre, ha az utas állapota akut vagy nem rosszabbodott
-terhességre
-az utas önhibája miatti utazásképtelenségre (pl. alkoholos állapot, drogfogyasztás)
-ha az utas a fenti okok megléte nélkül egyszerűen meggondolja magát



Utazási feltételek-Útlemondás
Ha az utas , az utazás megkezdése előtt 61 napon túl eláll az utazási 

szerződéstől bármely okból (lemondja az utat), az iroda részére 
költségtérítés fizetésére köteles, melynek mértéke 1.500.-Ft/fő.

a, Csoportos tanulmányutak esetén:
• az utazást megelőző 60-46 napig tartó időszakban történő elállás 

esetén: 10% bánatpénz fizetendő a teljes részvételi díjat figyelembe véve
• a külföldi partnerek szigorúbb lemondási feltételeinek megfelelően, 

amennyiben az utas lemondási szándékát az indulást megelőzően 45–0 
nap időtartamban jelenti be, illetve előzetesen nem jelenti be, hogy nem 
vesz részt az utazáson, úgy bánatpénzként a teljes részvételi díj 100%-át 
köteles megfizetni.



Autóbusz kaució:

1.000 FT/fő, melyet az idegenvezetőnél 
helyezünk letétre, és károkozás, /törés, 

rágógumi szövetbe ragasztása, rongálás stb./  
indokolatlan szemetelés,  esetén jegyzőkönyv 

alapján, a közös összegből kerül térítésre!!! 
Nincs jelentősége az okozó kilétének! 

Az utazás végén  az összeg egésze, vagy részben 
visszaadásra kerül!!! Nagyértékű károkozás 

további jogi következményekkel, egyéni 
felelőséggel jár!



Biztonsági öv használata kötelező!



Csomagolás
Az útra vihető:

• fejenként 1 db bőrönd, max. 20 kg súllyal

csomagtartóba.

• fejenként egy táska, pl. hátizsák 
(kézipoggyászként) busz fedélzetére.

• DVD-ket,  is lehet hozni !



Csomagolás
• A buszra felvitt kézipoggyászba: szendvics, 

italok, iratok! (kártya - személyi igazolvány 
elég), EU-s TB kártya, fényképezőgép, fogkrém 
+ fogkefe + kis törölköző 

• Kispárna és pléd is javasolt.



Az angol ősz gyönyörű, de nem 

mindig  kellemes az időjárás!!!



MIT / HOGYAN CSOMAGOLJ?

✓Angliában sokszor esik az eső. Vízhatlan, 2 pár 
kényelmes cipőt hozz! Sokat fogunk 
gyalogolni.

✓Széldzseki, hosszú vízhatlan kabát!

✓Rétegesen öltözködj!

✓Gyógyszerek, egészségügyi dolgok, amik kint 
nem kaphatók.



Csomagolás, utazás
➢Ne utazz szűk ruhában!

➢Italok: szénsavmentes víz, kis üdítő.

➢Szendvics: Ne legyen romlandó (májkrém, 
párizsi, gépsonka, kenőmájas)

➢A személyi igazolvány legyen érvényes a 
hazaérkezés után még egy héttel!



Mobiltelefon-használat

Feltöltő-kártyás készüléknél  a kártyán kell           

lennie egy minimum összegnek.

Ingyen wifi jellemző sok helyen.

Hazai telefon és internet díjak mindenhol!



KÖLTŐPÉNZ

• Euro fémpénz (az utazás alatt a mosdókhoz 
kell) összesen kb. 6-8 EUR

• Kb. 20-40 GBP  (élelmiszer kinti vásárlással 
együtt)

• Kb. 20-40 EUR  hazafelé



Lejárt: hátul: Elizabeth Fry

Érvényes: hátul: Sir Winston Churhill



Lejárt: hátul: Charles Darwin

Érvényes: hátul: Jane Austen



Lejárt: világoslila, hátul: Sir Edward Elgar

Érvényes: sötétlila, hátul: Adam Smith



Lejárt: hátul: Sir John Houblon

Érvényes: hátul: Matthew Boulton és James Watt



Ha kérdés merül fel:

• Challenge Hungary Kft 06-1-343-3030

• www.challenge.hu

• info@challenge.hu




