TUDNIVALÓK AZ UTAZÁSSAL KAPCSOLATBAN (MOBILE HOME)
Javaslatok az utazáshoz:










kényelmes ruházat (szabadidőruha az utazáshoz, esetleg papucs)
két pár kényelmes, 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!)
mivel éjszaka is utazunk, praktikus, ha van nálunk egy kispárna és egy vékony takaró
A buszra felvitt táskában legyen tisztálkodó felszerelés és az úti élelmiszer-csomag!
A megvásárolt élelmiszerek mobile home-onként legyenek csomagolva. Az élelmiszeres doboz
névvel ellátva a busz csomagtartójába kerül.
 A csomagoláskor gondoljunk arra, hogy visszafelé Párizsban ugyan van reggeli, de még két
napig úton leszünk!
 Az utazáshoz maximum 1 db, 20 kg súlyú, gurulós vagy sporttáska útitáska engedélyezett. Ezen
felül a buszra felvihető a hátitáska, kézipoggyász.
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 felelősséget senki nem vállal!
Kb. 60-80 angol font költőpénz (Átváltási árfolyam: kb. 400-420 Ft/GBP)
Párizsi visszaút esetén: 40 EURO költőpénz (Átváltási árfolyam: 300-320 Ft/EURO)
Javasoljuk, hogy költőpénz GBP-ben illetve EUR-ban legyen az utasoknál, hiszen a Forint
angliai beváltása egyrészt időigényes, másrészt nagyon rossz árfolyamon váltják.
 Dombornyomott Visa,- és Mastercard is használható – saját felelősségre.
Tudnivalók az étkezéssel kapcsolatban:
 Kérjük, hogy a megvásárolandó élelmiszerek listáját minden utas tartsa be, az ott megadottnál
többet ne hozzanak az utasok! (Italokat és pékárut a helyszínen lehet megvásárolni.)

 A mobile home parkok területén üzemelnek kis boltok, éttermek. Kedvezőbb árú és nagyobb
választékú bevásárlóközpontoknál kétnaponta áll meg a busz.
Tudnivalók a mobile home-os elhelyezéssel kapcsolatban:
 A házirend betartatása kötelező, az általános emberi együttélés szabályainak megfelelő, illetve az
adott helyzetben elvárható viselkedés és magatartás szükséges. 22.00 óra után nem szabad
hangoskodni.
 Az autóbusz kizárólag a kijelölt helyen parkolhat, emiatt a csomagokat a busztól el kell vinni a
házakhoz.
 A program ára tartalmazza a központi létesítmények, a játszóház és a sportpályák ingyenes
használatát.
 A berendezési tárgyakra vigyázni kell, mert az okozott károkat helyszíni jegyzőkönyv felvétele
mellett meg kell téríteni!
 Sporttevékenység kizárólag az arra kijelölt helyen végezhető, sporteszközöket vinni kell.
 A mobile home-ot távozáskor tisztán, az megérkezéskor tapasztalt állapotnak megfelelően kell
átadni.
 Ágyneműhuzatot és lepedőt (vagy ezek helyett egy hálózsákot) hozni kell, bár bérelni is
lehet a helyszínen, ára: kb. 15 GBP/fő/4 nap.
 Nagy-Britanniában 220 V működik, de a konnektor szerkezete eltér az itthonitól. Minden
mobile home-ba 1-2 db adaptert még Magyarországon szerezzenek be az utasok és hozzanak
hozzá egy hármas elosztót. Enélkül semmiféle magyarországi elektromos eszköz nem fog
működni.
 Törölköző és WC-papír is szükséges. Mosakodásnál próbáljunk a meleg vízzel takarékoskodni.
Ne pancsoljuk szét a vizet a fürdőszobában!
Vámszabályok:
 A rendelet szerint címlet-, és értékkorlátozás nélküli mennyiségű valuta és Forint vihető ki.
 Jövedéki termékekre vonatkozó szabályok: 1 l égetett szesz, 2 l bor, 1 karton cigaretta vihető ki
és hozható be vám- és adómentesen.
Biztonsági intézkedések, elhelyezés:
 Az utazás teljes időtartama alatt irodánk 24 órás telefonügyeletet tart. Az ügyeleti telefonszámot
időben az idegenvezető és a szervező pedagógus rendelkezésére bocsájtjuk.
 A diákok végig felnőtt, tanári és idegenvezetői felügyelet alatt állnak.
Telefonszámok
 Challenge 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!

