
Tudnivalók a Rolitúra repülős utazásaihoz 

 

Repülőjegy vásárlás: Egyénileg történik. Az általunk ajánlott szolgáltatónál (légitársaság vagy 

repülőjegy értékesítő iroda) weboldalán vagy személyesen célszerű megvásárolni a jegyet. Ennek 

részleteit a letölthető PDF utastájékoztatóban találod, vagy emailban küldjük az utazásra történő 

minimális utaslétszám meglétekor.  

A konkrét repülőjegy vásárlás előtt, fontos érdeklődni az iroda@rolitura.hu címen a csoport pontos 

indulási-érkezési idejéről, valamint a találkozási helyről. Ez azért van így, mert a legolcsóbb ez a 

vásárlási módszer (a repülőjegyek ára esetleg óránként is változhat, így amit elküldünk Neked, mire 

elér hozzád már nem is aktuális). Csoportra sok esetben drágább árat adnak, mit az egyéni vásárlás 

esetén, ráadásul így pontosan tudod, hogy mekkora poggyászt, és hány darabot adhatsz fel. 

Természetesen igény esetén mi is megvesszük a jegyet Neked, de ez plusz 10-20%-al drágább 

általában (egy repülés esetén min. 5.000 Ft/repülőjegy, oda-vissza min. 10.000 Ft). Ha ezt az opciót 

kéred, a emailban jelezd nekünk, majd visszaigazoljuk a várható árat, amit át kell mielőbb utalnod 

(általában egy napon belül), majd ezek után történik a vásárlás és az utólagos elszámolás. 

 

Útlemondási biztosítás köthető egyénileg a programra és a repülőjegyre is külön-külön. Amire 

fedezetet jelent: az utazás lemondása váratlan betegség, baleset, kórházi tartózkodás, munkahely 

megszűnés, terhesség, válás, tűz vagy elemi kár miatti esemény. Célszerű a befizetéssel együtt kötni 

egyénileg az alábbi linken keresztül: http://eub.hu/storno-utlemondasi-biztositas/ és 

http://eub.hu/europai-repulos-utazasra/ (mi nem tudjuk megkötni!). Tájékoztató ára az utazás 

részvételi díjának 5%-a. Önrész 20% vagy minimum 10.000 Ft. 

 

Programok részvételi díja: 40% előleg a jelentkezés visszaigazolása után fizetendő (banki utalással, 

vagy banki befizetéssel), a fennmaradó összeg indulás előtt 30 nappal esedékes. Ha ettől elérő 

befizetési ütemezés, azt a letölthető PDF utastájékoztatóban jelezzük. Számlát a teljes összeg 

beérkezte után állítunk ki a nevedre. (Cégnévre történő számla esetén a kitöltendő további 

nyilatkozatokat kérd emailban! Ezek hiányában utólag cégnévre nem tudunk számlát kiállítani!) 

 

Bankszámlaszámunk: Raiffeisen Bank, 12025000-01458338-00100003 

Számlatulajdonos: Iránytű Utazási Iroda Kft. 

A befizetésnél az utas neve (ha nem azonos a foglaló utas és a bankszámla tulajdonos neve), az 

utazás helye és időpontja szerepeljen a közleményben. 
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