
Foglalja le bátran utazását - Utasbarát lemondási feltételek számos útnál! 

Utasaink érthető módon továbbra is aggódnak a koronavírus miatt, ezért inkább nem foglalják le 

tervezett utazásukat. A döntés megkönnyítése érdekében, az alábbi utazás szervezők utasbarát 

lemondási feltételeket biztosítanak, így érdemes őket foglalnia az irodánkban, ha Ön is bizonytalan: 

TUI utaknál: Az utazás megkezdése előtti 14. napig (legkésőbb 04.30-ig) költségmentesen 

lemondhatók vagy módosíthatók az új foglalások!  

Foglalási időszak: 2020.02.29-04.18-ig Ingyenes lemondási lehetőség: 2020.04.30-ig 

/nem érvényes a vissza nem téríthető tarifák vagy menetrendszerinti járattal történő utazások 

esetén; nem érvényes a már meglévő foglalásokra/ 

Hűség Bónusz új foglalásokra 

A TUI az új foglalásokra ún. Hűség Bónusz akciót indított, amely érvényes egészen a 2021.04.30-ig 

induló utakra, és akár 100 € kedvezményt biztosít. Részletek az irodánkban! 

Der Touristik: Minden, a  DER TOURISTIK-nál készült új foglalás esetében lehetőséget kínálunk 

utasaink számára utazásuk költség nélküli lemondására vagy átfoglalására  2020.03.02-től 

2020.04.30-ig. Az ingyenes lemondást / újrafoglalást legkésőbb 14 nappal az indulás előtt meg kell 

tenni! 

Foglalási időszak: 2020.03.02-04.30 -ig Utazási időszak: 2020.03.02-10.31-ig 

/nem érvényes a nem visszatéríthető tarifáknál és már meglévő foglalásoknál/ 

Kartago Tours: Új foglalások esetén a 4. előfoglalási szakasz árai érvényesek. A 20.000 Ft/fő 

előleget (+ a sztornó biztosítást) a foglalás időpontjában kell fizetni, a 40%-ra történő kiegészítés 

határideje ez esetben is május 20. vagy legkésőbb az indulás előtti 45. nap. 

Az új foglalások május 20-ig vagy legkésőbb 45 nappal indulás előttig szintén kötbérmentesen 
lemondhatók. 
Ezekre a foglalásokra érvényesek a flexibilis foglalás feltételei is. Ennek értelmében a 2020. 
április 20-ig lefoglalt utazások költségmentesen módosíthatóak, amennyiben 
- az utazók létszáma nem csökken 
- az új utazás legalább olyan értékű, mint az eredeti foglalás 
- az új utazásra a módosítás időpontjában érvényes ár vonatkozik  
 
A fenti módosítások csak a charterjáratainkra vonatkoznak, menetrend szerinti járatainkra 
továbbra is az ÁSZF-ben foglaltak érvényesek. 

 
Részletekért és foglaláshoz keresse irodánkat:  

2100 Gödöllő, Petőfi tér 16.  

Tel: +3628 513-005 Fax: +3628 513-006 Mobil: +3620 8081-802 Email: info@sissytravel.hu 

Egy kis ízelítő az így foglalható ajánlatokból: 

 

  



 

 

  



 


