NAPTÁR (2017. SZEPT. – 2018. AUG.)
Kora tavaszi utazások megjelenése
honlapunkon:
A 2018. nyári „Kulturális körutazások” katalógus
azon utazásait, melyek márciusban és
áprilisban indulnak, januárban megjelentetjük.

2017/18. téli „Egzotikus utazások”
katalógus megjelenése
(utazások novembertől áprilisig)

Előjelentkezés augusztus 1-től:
A szeptemberben megjelenő 2018/19.
téli „Egzotikus utazások” katalógusunkban
meghirdetésre kerülő utazásainkra.
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Előjelentkezés december 6-tól:
A 2018. nyári „Kulturális körutazások”
katalógusunkban meghirdetésre kerülő
utazásainkra a lentiek szerint.
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2018. nyári „Kulturális körutazások”
katalógus megjelenése
(utazások áprilistól novemberig)
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Késő őszi egzotikus utazások
megjelenése honlapunkon:
Azon utazásoké, melyek leírását és árait a
februárban megjelenő „Kulturális körutazások”
katalógusunkban még nem tudjuk véglegesíteni.

Előjelentkezés: Ebben az időszakban lehetőséget biztosítunk utasaink részére, hogy a katalógus megjelenése előtt előzetesen jelentkezzenek utazásainkra (minden
kötelezettség nélkül). Ilyenkor még nincsenek árak illetve végleges program leírások, az előző katalógust lehet alapul venni. Az előjelentkezés történhet személyesen,
telefonon, e-mailben és online (honlapunkon keresztül). A részletekről mindig az előjelentkezés első napja előtt pár nappal adunk részletes információt honlapunkon. A buszos
utazások esetében előzetes ülőhelyfoglalás is lehetséges.
Az előjelentkezési időszakban félretett helyeket a katalógus megjelenésétől számított 10 naptári napig tartjuk, addig kell jelentkezni és az előlegeket befizetni. Erről külön
értesítést nem küldünk, a katalógus megjelenésének pontos időpontjáról honlapunkon tájékozódhatnak.
2017. decemberében nem egy napon fogjuk megnyitni előjelentkezésre a teljes árualapot, hanem részletekben, hogy elkerüljük az arra a napra jutó zsúfoltságot:
• december 6. (szerda) – előjelentkezés indul a közép- és észak-európai utazásokra
• december 8. (péntek) – előjelentkezés indul a nyugat-európai utazásokra
• december 12. (kedd) – előjelentkezés indul a dél-európai és az Európán túli utazásokra
Előfoglalás: A katalógus (illetve egyes korábban vagy később meghirdetett utazások) megjelenésétől számítva körülbelül egy hónapig terjedő időszak. Amennyiben ebben
az időszakban jelentkeznek és befizetnek az újonnan meghirdetett csoportjainkra, előfoglalási kedvezményt biztosítunk: előleg fizetése esetén 5%, teljes összeg –
egyösszegű – fizetése esetén 6% a részvételi díjból, félpanzióból és az esetleges egyágyas felárból.
A NARANCSSÁRGÁVAL jelzett időpontok a nyári „Kulturális Körutazások”, a KÉKKEL jelzett időpontok a téli „Egzotikus utazások” katalógusunkat és az arra vonatkozó
dátumokat jelzik.

