UTASTÁJÉKOZTATÓ A MOSTÁR,
SZARAJEVÓ, DUBROVNIK
KIRÁNDULÁSHOZ
Indulás: csütörtök este 21:00 órakor Budapest Planetárium bejáratától, amely a
Népligetnél található, a helyközi buszpályaudvartól és a metró megállótól pár perc
gyaloglásra. Odajutás BKV-n: kék metróval, vagy 1-es villamossal a legegyszerűbb.
Találkozás 20.45-kor!
További felszállási lehetőség az M6 autópálya mentén (Mohács Tesco).
Szervező: Iránytű Utazási Iroda Kft./Rolitúra
Utazással kapcsolatos tudnivalók:



Utazást autóbusszal Budapest-M6 autópálya-Eszék útvonalon.
Pihenő 3-4 óránként nagyobb benzinkutaknál.

Szállással kapcsolatos tudnivalók:




A szállás Mostárban három csillagos panzióban (motelben), Szarajevóban három
csillagos szállodában.
Az elhelyezés 2 és 3 személyes szobákban történik, takarót, ágyneműhuzatot és
törölközőt kapunk.
A Mostarban kontinentális, Szarajevóban svédasztalos reggelit kapunk!

Részvételi díj: 38.900 Ft/fő
(30 fő alatti utaslétszám esetén + 3.000 Ft/fő felár fizetendő a helyszínen, erről tájékoztatunk
indulás előtt e-mailban.)
A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
 Az utazást busszal
 Szállást szállodában
 Bőséges reggelit
 Ágyneműt és törölközőt
 Programokat
 A csoportvezetőt
Részvételi díj nem tartalmazza:
 Collonade utasbiztosítást (nálunk is meg lehet kötni 2.240 Ft/fő/utazás költségen)
 Reggelin kívüli étkezéseket
 Dubrovniki hajókirándulás és helyi idegenvezetés ára kb. 15 Euro/fő
 Belépőket (nincs jelentős összegű belépő!)
Az árakat 320 Ft-os Euró árfolyamig tudjuk tartani!

Nem kell fizetni: kauciót, útlemondási díjat, szervezési díjat, végtakarítási díjat! :-)
Fizetési paraméterek: 15.000 Ft foglalót jelentkezéskor, a fennmaradó
költséget indulás előtt 20 nappal befizetni. Befizetés átutalással vagy banki
befizetéssel (melynek nincs költsége, és egyből megjelenik a számlán).
Számlaszám: Raiffeisen Bank, 12025000-01458338-00100003 és az Iránytű Utazási Iroda
Kft. a számlatulajdonos.
A közleménybe a részvevő(k) nevét kell beírni és azt, hogy Balkán, és a választott időpont!
Személyes befizetésre nincs lehetőség.
Egyéb és fontos tudnivalók:









Útikönyvet érdemes hozni (lehet kölcsönözni könyvtárból, esetleg ismerőstől kérni).
Érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél szükséges!
A biztosításhoz csak a nevedet és a születési dátumot kell megírnod nekünk és a
költségét elutalnod a második részlettel!
Eurót kell hozni, amit indulás előtt, itthon kell váltani! A Horvát kunát a dubrovniki
tartózkodásra célszerű itthon váltani, vagy helyben lehet Eurot kunára váltani.
Dubrovniki hajókirándulás és helyi idegenvezetés ára kb. 15 Euro/fő.
Belépők ára maximum néhány Euro.
Élelmiszerek, ételek olcsóbbak, mint nálunk (Boszniában).
Boltba minden nap lesz lehetőség menni.

Szervező:
Iránytű Utazási Iroda / Rolitúra (0670/278-6852), iroda@rolitura.hu
Foglalás:
Utazásainkat, szállásainkat weblapon tudjátok lefoglalni!

Találkozzunk a Balkánon egy feledhetetlen kiránduláson!

