
FONTOS INFORMÁCIÓK ÉS HASZNOS TUDNIVALÓK 

A NAGY-BRITANNIÁBA UTAZÓK SZÁMÁRA 
 

1. BEUTAZÁS, ÚTI OKMÁNYOK 
Magyar állampolgárok érvényes útlevéllel, vagy új típusú 
személyi igazolvánnyal utazhatnak Nagy-Britanniába. Régi 
típusú (barna kiskönyv) és ideiglenes személyi igazolvány 
NEM alkalmas a határátlépésre! Nem magyar állampolgárok 
a lakóhelyük szerinti brit nagykövetségen érdeklődhetnek a 
beutazás feltételeiről. 
 
2. UTAZÁS 
Az irodánk által szervezett csoportos utak esetén az utazás 
jellemzően autóbusszal történik. Ennek időtartama a 
tranzitszállásig (Budapest - Belgium / Franciaország / 
Németország) kb. 16-18 óra. A részvételi díjak a csatornán 
történő átkelés esetére retúr Csalagút igénybevételi díját 
tartalmazza, azonban igény esetén, valamint a felár megfizetése 
után a komppal történő átkelést is biztosítani tudjuk. Irodánk 
egyéni utazók, illetve igény esetén csoportok számára biztosítja 
a repülőgéppel történő utazást is. Főleg fapados társaságok 
járatait ajánljuk (pl. Easy Jet, Wizzair). A repülővel való utazás 
időtartama: kb. 2,5 óra. A repülős utaknál az utazók kötelesek 
tudomásul venni a repülőtársaságok speciális feltételeit a jegy 
megvásárlására és az utazás lemondására vonatkozóan. (Az 
erről szóló tájékoztatás írásban és szóban is elhangzik.) 
 
3. SZEMÉLYZET 
Irodánk az utazásokhoz (csoportonként, min. 35 fő, max. 57 
fő) egy utaskísérőt biztosít (kivétel: repülős utak és Málta, illetve 
amennyiben a csoport kifejezetten nem tart rá igényt és erről 
írásban nyilatkozik). Csoportos tanulmányutak esetén a diákok 
kíséretét és felügyeletét a kísérő nevelők kötelesek 
maradéktalanul ellátni az utazás teljes időtartama alatt. 
 
4. A BRIT PÉNZRENDSZER 
A Nagy-Britanniában használatos pénznem a font. 
Költőpénzként ezt a pénzt kell az utazásra vinni. Az angol font 
(GBP) jele: £ 
A brit pénzrendszer a tízes számrendszeren alapul, egy font 100 
pennyből áll. 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1 és £2 értékű 
pénzérmék, és 5, 10, 20 és 50 fontos bankjegyek vannak 
forgalomban. Skóciában forgalomban vannak skót font 
bankjegyek is, melynek értéke az angol fonttal megegyező. 
Skóciába utazó utasoknak elegendő angol fontot váltani 
Magyarországon, azaz nincs szükség skót font váltására. 
Bankjegyek bármilyen mennyiségben és címletben bevihetők az 
országba.  
Több helyen lehetséges a bankkártyával történő fizetés, pl. 
üzletekben, múzeumokban, éttermekben. Főleg a 
dombornyomott Mastercard és Visa kártyákat fogadják el. 
 
5. AJÁNLOTT KÖLTŐPÉNZ 
A költőpénz összegének kiszámításához kérjük, hogy vegyék 
figyelembe azt, hogy a mindennapi árucikkek esetén Nagy-
Britannia árszínvonala magasabb a magyarországinál. Az 
igénybe venni kívánt fakultatív programok díját programonként 
megadjuk. Fentiek miatt az ajánlott költőpénz csoportos 
tanulmányutak esetén kb. 60-90 GBP. Ebben az összegben a 
mobile home-os programok esetén az élelmiszer-vásárlásra 
szánt összeg is benne van. 

 
6. POGGYÁSZ- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSOK (AEGON): 
Irodánk az Aegon Biztosító Világlátó Arany kötvényét köti 
csoportos utak esetén. A pontos árat programonként megadjuk. 
Az árak 18 éves korig és betöltött 18 éves kortól értendőek. A 
biztosító szolgáltatásainak pontos meghatározása céljából 
érdeklődjön irodánkban! 
 
7. IDŐJÁRÁS 
Nagy-Britannia óceáni éghajlat alatt található, amelyre jellemző 
a borongós időjárás, illetve a gyakori, enyhe esők.  
Az időjárás az egyik napról a másikra is sokat változhat, de a 
nyár többnyire meleg 14-30 C-os hőmérséklettel, a tél pedig 
hűvös 1-4 C-os átlaggal. Elég nagy az eltérés Skócia és Dél-
Anglia időjárása között: általában minél délebbre megyünk, 
annál nagyobb az esélye annak, hogy melegben legyen részünk. 
Minél északabbra megyünk, annál szelesebb és hűvösebb az 
idő. 

• Tavasz: jellemzően szép, napfényes az idő, ám gyakran 
előfordulhatnak hűvös, csapadékos időszakok is. A 
legvalószínűbb hőmérséklet 6 és 11 C között van, ám egyes 
napokon akár 18 - 20 C is lehet.   

• Nyár: Az idő többnyire meleg, ám az esték lehetnek 
hűvösek. A legvalószínűbb hőmérséklet 14 és 30 C között 
van, de néha 35 C fölé is emelkedhet.   

• Ősz: az időjárás a tavaszihoz hasonló, de a hőmérséklet 
többnyire 7 és 14 C között lehet. 

• Tél: Télen vannak a legrövidebb és leghidegebb napok, az 
átlaghőmérséklet általában 1 és 5 C között ingadozik. Kevés 
alkalommal esik hó! 

 
8. SZÜKSÉGES RUHÁZAT 
Figyelemmel arra, hogy az időjárás egyik napról a másikra is 
sokat változhat, ajánljuk, hogy többféle ruhát is vigyen magával, 
hogy rétegesen tudjon öltözködni. Mindenképpen vigyen 
magával egy meleg pulóvert, vízálló kabátot és cipőt, esőkabátot 
vagy összecsukható esernyőt.  
 
9. ÉTKEZÉS 
Az utazás részvételi díja családoknál történő elhelyezés esetén 
teljes ellátás, mely tartalmazza a (kontinentális) reggelit, a 
csomagolt ebédet, illetve a vacsorát, ifjúsági szálláson történő 
elhelyezés esetén tartalmazza a reggelit, mobile home-ban 
történő elhelyezés esetén önellátás van. 
 
Autóbusszal történő kiutazás esetén a kiutazás időtartamára (1,5 
nap) különösen ajánlott nem romlandó élelmiszert csomagolni. 
Nagy-Britanniában a vezetékes víz iható, azonban mindenhol 
vásárolható palackozott ásványvíz, melynek ára (1,5 l) kb. 0,5 - 
1 GBP. 
 
Az utazás során figyelembe kell venni azt, hogy Nagy-Britannia 
a magyartól eltérő étkezési kultúrával rendelkezik, továbbá azt 
is, hogy az angol konyha jellegtelen, nem sokat adnak a 
fűszerezésre, szeretik a gyorsan elkészíthető ételeket. 
 
 



10. TRANZITSZÁLLÁSOK: 
Igénybevételük a programfüzetünkben meghirdetett autóbuszos 
utazások mindegyikénél, az iskolafenntartó előírásainak 
megfelelően kötelező úgy az odaúton, mint a visszaúton. 
Programjainknál elsősorban a Hotel Formula1 szállodalánc 
tranzitszállásainak költségeit ajánljuk és ezek árát adtuk meg 
szobánként három fős elhelyezés esetére. Főbb jellemzői: A 
szoba 3 fős (1 franciaágy és efölött egy 1 személyes, emeletes 
ágy), mosdókagylóval és TV-vel rendelkezik. Toalettek és 
zuhanyzók a folyosón vannak (egy személyes fülkék). 
2 fős elhelyezési igény esetén felárat kell fizetni, melynek 
összege 3.500,- Ft/fő/éj. 
Néhány tranzithotel (főleg a nagyvárosok központjaihoz közel 
esők, Nagy Britanniában), illetve egyes tranzithotelek a nyári 
időszakban a megadott áraknál magasabb árakat alkalmaz, így a 
tranzitszállás díja tekintetében a változtatás jogát 
fenntartjuk. A tranzitszállások díjának pontos összegéről 
annak foglalásakor adunk pontos tájékoztatást! Amennyiben a 
csoportnak magasabb kategóriájú tranzitszállásra lenne igénye, 
pl. Premiére Classe, Hotel BB, Ibis Budget, stb., az 
árkülönbözet megfizetésével a csoport részére ezeket is 
biztosítani tudjuk.   
 
11. KOMMUNIKÁCIÓ 
Internet: A legtöbb nevezetesség területén található ingyenes 
Wi-Fi kapcsolat. A mobile home parkokban a recepción vagy az 
étteremben jellemzően van ingyenes Wi-Fi kapcsolat. Családos 
szállás esetén a fogadó családoknál jellemzően használható a 
család hálózata, bár a fogadásnak nem feltétele az Internet-
hozzáférés megléte. 
 
Telefonálás: Mobiltelefonok használata lehetséges, a 
díjszabásokról érdeklődjenek a saját szolgáltatójuknál. 
 
12. ELEKTROMOS ÁRAM 
A szállásokon magyar szabványnak megfelelő csatlakozó NEM 
áll rendelkezésre! Átalakító feltétlenül szükséges, nélküle a 
magyar készülékek nem működnek! 
 
13. AJÁNLOTT GYÓGYSZEREK 
Vigyünk magunkkal kis mennyiségben láz- és fájdalomcsillapító, 
görcsoldó gyógyszereket, valamint ragtapaszt. Ezeket az iroda 
az utasok részére nem biztosítja. 
Rendszeresen szedett gyógyszerét kérjük, hogy ne felejtse 
otthon! Csoportos tanulmányutak esetén kérjük a kiutazó 
diákok törvényes képviselőit, hogy a gyógyszereket (ideértve a 
rendszeresen szedett gyógyszereket is) a kísérő nevelőknek 
adják át! 
 
14. CSOMAGOLÁS 
Az utazás során a saját csomagjáért (értéktárgyáért) minden utas 
maga felel. 
Autóbuszos utazások esetén az autóbusz csomagtartójába 
helyezett csomag megengedett súlya legfeljebb 18 kilogramm 
lehet. A buszra felvitt kézipoggyászba (melynek súlya maximum 
5 kg lehet) helyezhetőek el a szendvicsek, kis üveges italok, 
esetleges váltóruha és az okmányok. 
 
15. VÁMSZABÁLYOK 
EU-tagállamból érkező utas személyes használatra (azaz saját 
fogyasztásra és ajándéknak szánt) 200 szál cigarettát, illetve 
korlátlan mennyiségű szeszesitalt vihet be az országba. A 

személyes használat a tartózkodás időtartamától függően pl. 90 l 
bor, 10 l pálinka bevitelére korlátozza a mennyiséget: kérjük, 
hogy nagyobb mennyiségű szeszes ital bevitelénél tájékozódjon 
irodánkban! Csempészet esetén akár 7 év börtönbüntetés is 
kiszabható.  
 
16. TILTOTT TERMÉKEK 
A teljesség igénye nélkül tiltott az alábbi termékek Egyesült 
Királyság területére történő bevitele: 

• engedély nélküli drogok (pl. heroin, morfin, kokain, 
barbiturátok, marihuána) bevitele minden esetben lefoglalást 
és bűnvádi eljárást von maga után  

• támadófegyverek (pl. rugós kés, pillangó-kés, tőr, 
mindennapi használatra szánt kések stb.) 

• gyermekeket is szerepeltető szemérmetlen és obszcén 
anyagok (pl. könyvek, magazinok, CD és DVD lemezek) 

• hamis vagy kalózkiadásban megjelent áruk, hamis 
márkajelzéssel ellátott termékek, melyek szabadalmat 
sértenek, amikor bekerülnek az Egyesült Királyságba  

• az EU-n kívüli államokból származó hús, tej- és más állati 
eredetű termékek (pl. hal, kagyló, tojás, méz is), kivéve a 
csecsemőtápszereket, bébiételeket és meghatározott 
államokból származó termékeket 

• élő madarak    
További tájékoztatás érdekében kérjük, forduljon irodánkhoz. 
 
17. KORLÁTOZÁS ALÁ ESŐ TERMÉKEK 
A teljesség igénye nélkül korlátozott, illetve engedélyhez kötött 
az alábbi termékek Egyesült Királyság területére történő 
bevitele: 

• lőfegyverek, robbanószerek és lőszerek, elektrosokkal 
működő eszközök, gázpalackok  

• élő állatoknak rendelkeznie kell a brit import (veszettség) 
igazolással és kötelező karanténba helyezni őket (az utóbbi 
alól kivéve azokat a kutyákat és macskákat, amelyek eleget 
tesznek a kisállatoknak szóló útlevél előírásainak) 

• veszélyeztetett állatok élő vagy élettelen állapotban (szőrme, 
elefántcsont, bőr és a belőlük készült termékek) 

• bizonyos növények, és a belőlük készül termékek (pl. fák, 
cserjék, krumpli, bizonyos virághagymák és magok) 

• rádió adóvevők (pl. CB rádiók) melyek használata az 
Egyesült Királyságban nem engedélyezett 

További tájékoztatás érdekében kérjük, forduljon irodánkhoz. 
 
18. HELYI SAJÁTOSSÁGOK 
Nagy-Britanniában igen gyakori, hogy a Magyarországon 
megszokott keverőcsap helyett a fürdőszobában külön 
csapokból folyik a hideg és a meleg víz. Fogmosáshoz ezért 
érdemes poharat vinni! Zuhanyfülke vagy kád minden családi 
háznál van. A családok jellemzően tartanak háziállatokat (kutya, 
macska, papagáj, nyúl.), hiszen a britek nagy állatvédők, 
állatszeretők. Angliában a közlekedés baloldali, a balkéz-szabály 
érvényes, így fokozott figyelemmel kell eljárni úttesten való 
átkeléskor! Mindenhol saját súly, hossz- és távolság-
mértékegységeket használnak. 
Időeltolódás: 1 órával van kevesebb, mint Magyarországon. 
 
19. NYILATKOZAT 
Fenntartjuk a jogot szükség esetén a szállás megváltoztatására, 
és a program megváltoztatására. 


