Flex Tarif
Lehetőség kötbérmentes törlésre vagy módosítási díj nélkül átfoglalásra legkésőbb az utazást
megelőző 14. napig.

A biztonság és a rugalmasság sosem volt még annyira fontos egy utazás tervezése során, mint
2021-ben.
Az új Flex Tarif szolgáltatással utasainknak lehetőséget biztosítunk, hogy kötbérmentesen
töröljék vagy módosítási díj nélkül átfoglalják a befoglalt utazásukat legkésőbb 14 nappal az
indulás előtt.
A Flex Tarif egy extra szolgáltatás a TUI és az Airtours utazási csomagokra (repülőjegy +
szállás), mely szolgáltatással biztosítani tudjuk annak a lehetőségét, hogy teljes nyugalommal
nézzenek a következő nyaralás elébe, és továbbra is élvezhessék a teljes rugalmasságot!
Mennyibe kerül a Flex Tarif?
A szolgáltatás díja a részvételi díj összegétől függően változik és 39 €-tól kezdődik. A
részvételi díj összegének kiszámításához az összes utas részvételi díját együttesen veszik
figyelembe, az extra szolgáltatások nélkül, mint pl. ülőhelyfoglalás.







Részvételi díj max. 2500 € ⇒ 39 € felár foglalásonként
Részvételi díj max. 4000 € ⇒ 69 € felár foglalásonként
Részvételi díj max. 6000 € ⇒ 99 € felár foglalásonként
Részvételi díj max. 10.000 € ⇒ 199 € felár foglalásonként
Részvételi díj max. 20.000 € ⇒ 399 € felár foglalásonként
Részvételi díj > 20.000 € ⇒ felár foglalásonként, lekérésre

Covid Protect
Teljes biztonság – foglalj most TUI-t!
Természetesen tudjuk, hogy a média hatása és a hatósági korlátozások sok bizonytalanságok
okoznak, ezért szeretnénk utasaink részére megkönnyíteni a döntést, hogy teljes biztonsággal
foglalhassák le az utazásukat a TUI Deutschland GmbH termékei esetén:
A Covid Protect szolgáltatást -az AXA Partners beépített biztosítását- a foglalások minden
esetben automatikusan tartalmazzák az utazás során a koronavírus okozta esetleges költségek
fedezésére.
Az új utazási biztosítás, a „Covid Protect“ térítésmentesen áll valamennyi TUI utas
rendelkezésére a 2021.10.31-ig induló utak esetében: érvényes a már meglévő és a
2021.06.30-ig készített foglalásokra.
A 24/7-ben elérhető emergency hotline és a mobilapplikáció telefonos orvosi konzultációs
lehetőséget biztosít az utazás teljes időtartama alatt (angol, ill. német nyelven). Amennyiben
PCR tesztre, orvosi kezelésre, vagy akár karanténra lenne szükség, a költségek nagy részét a
TUI állja.
Az elmúlt hetek során a TUI folyamatosan arra törekedett, hogy biztosítsa utasai számára a
gondtalan, és mindenekelőtt biztonságos pihenést. Ezen cél érdekében nyújtja most a TUI
valamennyi foglalás esetében az új Covid Protect biztosítást.
Biztosítjuk utasaink részére, hogy nyaralásuk alatt semmi olyan Covid-19-cel kapcsolatos
költséggel nem kell számolniuk, amelyre a hagyományos utazási biztosításuk nem nyújtana
fedezetet.
Az új higiéniai, védelmi, és biztonsági előírásokkal – a szállodákban vagy akár a fakultatív
kirándulások során – a TUI a lehető legnagyobb védelmet nyújtja a fertőzések ellen ezekben a
szokatlan időkben.
A gondtalan nyaraláshoz a TUI mindenképpen javasolja útlemondási-, ill. baleset-, betegség-,
és poggyászbiztosítás megkötését.

Törökország újra Budapestről - Kedvezményes gyermekár
már 149 Eurótól!
Miért éppen a Török Riviéra?







közvetlen charter repülőjárat Budapestről
alig 3 óra az út
kíváló ár-érték arányú szállodák
all inclusive ellátás
remek szolgáltatások
fakultatív kirándulási lehetőségek

Széles körű ajánlatok!
A minőségi all inclusive ellátást kedvelők részére különösen jó választás a TUI Magic Life:
családok, párok és egyedül utazók is számos sportolási és szórakozási lehetőség közül
választhatnak anélkül, hogy ezért felárat kellene fizetniük.
Ha a család van a középpontban, érdemes a TUI Family Life-ra lecsapni, hiszen színes
programokkal készülnek a kicsiknek is, valamint a családhoz tartozó gyermekek
kedvezményes áron utazhatnak. A TUI Sensimar szállodáit a gyermek nélkül utazó pároknak
ajánljuk, a Sueno Club-ok pedig a kifejezetten a pénztárcakímélő nyaralást kereső utazók
számára nyújtanak nagyszerű all inclusive ajánlatokat.

Ízelítő ajánlatainkból: KATT IDE!
Foglaláshoz és egyéni ajánlatkéréshez keresse irodánkat!

