
 
 

TUDNIVALÓK AZ UTAZÁSSAL KAPCSOLATBAN 

(MOBILE HOME-OS SZÁLLÁS) 
 

 
Javaslatok az utazáshoz: 

 

• Az utazás során viseljünk kényelmes ruházatot, pl. szabadidőruhát! 

• Legyen nálunk kispárna és egy vékony takaró! 

• Hozzunk két pár kényelmes, vízhatlan cipőt és esőkabátot! 

• Az utazáshoz 1 db, legfeljebb 18 kg súlyú bőrönd és egy legfeljebb 5 kg súlyú hátitáska engedélyezett.  

• Legyen nálunk hátizsák a napi programhoz (benne: élelmiszer, üdítőital, iratok, egyéb személyes holmi) 

• Drága ékszereket, értékes tárgyakat kizárólag egyéni felelősség mellett hozzunk. 
 
Elhelyezkedés az autóbuszon: 
 

• Az autóbuszon a feljárat felőli két első ülés az idegenvezető részére van fenntartva, ezt kérjük, ne foglalják el.  

• Legyünk figyelemmel az autóbuszon rosszul levőkre. 
 
Javasolt zsebpénz: 
 

• A készpénz elvesztéséért felelősséget senki nem vállal. 

• Kb. 60-80 angol font költőpénz (Átváltási árfolyam: kb. 350-370 Ft/GBP) 

• Párizsi vagy amszterdami kitérő esetén: 40 Euro költőpénz (Átváltási árfolyam: 320-330 Ft/EUR)  

• Javasoljuk, hogy költőpénz GBP-ben illetve EUR-ban legyen az utasoknál. 

• Dombornyomott Visa,- és Mastercard is használható, de csak saját felelősségre. 
 
Tudnivalók az elhelyezéssel kapcsolatban: 
 

• A kemping házirendjének betartatása kötelező. Az általános emberi együttélés szabályainak megfelelő, illetve az 
adott helyzetben elvárható viselkedést kérünk. 22 óra után nem szabad hangoskodni. 

• A program ára tartalmazza a kemping szórakoztató létesítményeinek és a sportpályáinak ingyenes használatát.  

• A mobile home berendezési tárgyaira vigyázni kell, az okozott károkat meg kell téríteni. 

• Sporttevékenység kizárólag az arra kijelölt helyen végezhető, sporteszközöket vinni kell. 

• A mobile home-ot távozáskor tisztán, a 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 éj.  

• Nagy-Britanniában 220 V működik, de a konnektor szerkezete eltér az itthonitól. Minden mobile home-ba 
néhány adaptert és egy hármas elosztót javaslunk vinni. Enélkül elektromos eszközeink nem fognak működni. 

• Mosakodásnál próbáljunk a meleg vízzel takarékoskodni. Ne locsoljuk szét a vizet a fürdőszobában! 

• Kérjük, alaposan nézze át az iroda által összeállított, megvásárolni javasolt élelmiszer-listát! 
 
Biztonsági kérdések: 
 

• Az utazás időtartama alatt irodánk 24 órás telefonügyeletet tart az alábbi számon: +36 70 420 3110.  

• A diákok végig felnőtt, tanári felügyelet alatt állnak. 
 
Elérhetőségeink: 
 

• Challenge Hungary Utazási iroda, 1064 Budapest, Izabella utca 78 

• info@challenge.hu  

• +36-1-343-3030 (hétköznap 8 és 17 óra között) 
 


