Fontos Tudnivalók
Részletes programok, árak
A katalógusban szereplő utak időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívül álló okok miatt
változhat, ezért kérjük, hogy a jelentkezés előtt tájékozódjon irodánknál vagy nézze meg
honlapunkat. Amennyiben a fentiekben a szerződés megkötése után történik változás, akkor mi
keressük Önt, hogy a részleteket megbeszélhessük. Áraink 1 EUR = 315 Ft, 1 USD = 275 Ft árfolyamig
érvényesek.
Kedvezmények
- Aki három, irodánk által szervezett úton már részt vett, törzsutassá válik, így kedvezményként a
részvételi díjból 4% illeti meg a további AB Agro Iroda által szervezett utaknál.
- Ha valaki a szállásnál társítást kér, de nem találunk neki társat akkor irodánk 100.000 Ft-ig
átvállalja az egyágyas felár összegét. Az efölötti összeget az utasnak kell megtérítenie. Aki
elhelyezésen a megrendelést követően kíván módosítani, azt csak a szabad helyek függvényében,
egyedi feltételekkel, az irodával történt közös megegyezéssel teheti meg. Ez a kedvezmény csak az AB
Agro Iroda által szervezett utakra érvényes, illetve az utolsó szabad hely esetén az AB AGRO Irodával
történő előzetes egyeztetés alapján.
Szolgáltatók, szolgáltatások
- Valamennyi programunk végén felsoroljuk az általunk nyújtott szolgáltatásokat és ezek árait
forintban. Mivel a szolgáltatásaink nem tartalmazzák a belépőket, étkezéseket –melyek a helyszínen
fizetendők valutában a külföldi szolgáltatóknak – ezért tájékoztatásul feltüntettük ezek várható árait
euróban illetve dollárban. A reggelik túlnyomórészt büfé típusúak, a vacsorák általában 3 fogásos
menüvacsorák, de ezek országonként eltérhetnek.
- A légi közlekedéshez a nemzetközi légitársaságok menetrendszerinti járatait turista osztályon, a
szárazföldihez külön buszokat, vonatokat, vízihez bér-, illetve közösségi hajókat veszünk igénybe.
- A repülőgépen történő beültetést a légitársaságok a csoportok számára általában nem vállalják,
jegykiállítást követően irodánk kérésre meg tudja adni a jegyszámot, amivel az utasok az interneten
az online check-in-nel egy időben a szabad helyek függvényében tudnak esetleg ülést választani
maguknak, amennyiben az adott légitársaság az online check-in funkciót engedélyezi
csoportfoglalások esetében is.
- Útjainknál alapvetően nincs ültetés a buszokon, de vita esetén az ülésfoglalás a jelentkezések
sorrendjében történik, kivéve az USA utaknál, ahol 40 fő körüli csoportlétszám esetén forgó
rendszerben minden nap egy sorral hátrébb ülnek (így mindenki ül elöl is és hátul is).
- A programjainknál a szálláshelyek az adott ország besorolása szerinti kategóriát jelölik. Mivel erre
vonatkozóan nincsenek nemzetközi előírások, ezért csak megközelítőleg lehet összevetni a hazai
normákkal. Általánosságban úgy jellemezhetnénk: az általunk igénybe vett szállodák besorolása
nagyjából megfelel az európai kvalifikációnak, esetenként eltérhet pl. Indiában fél csillaggal
szerényebb a minőség.
- Útjainknál külön visszaigazolás hiányában az ellátás során normál étkezést biztosítunk. A
megrendelésen jelzett eltérő, speciális étkezési igényeket lekérjük a légitársaságtól és jelezzük a kinti
szolgáltatók felé, de garantálni nem tudjuk azokat. Javasoljuk, hogy speciális diétára szoruló (pl.
gluténérzékenység, diabétesz, stb.) utasaink vigyenek magukkal itthonról az étkezési szükségletüknek
megfelelő alap élelmiszer(eke)t, mert azok helyszíni beszerzése nehézségekbe ütközhet, illetve az út
programja nem tud ahhoz igazodni (ebédszünetre esetenként nincs lehetőség).
- Szolgáltatásainkban kétágyas szobában történő elhelyezést kínálunk, az egy ágyas szobáért felárat
kell fizetni. De nem kell annak ezt a felárat megfizetni, aki társítást kér, de nem találunk neki
társat. (100.000 Ft-ig - lásd fent a kedvezményeknél, ez a kedvezmény csak az AB Agro Iroda által
szervezett utakra érvényes.)
- Az egyes utak indításához szükséges minimális létszámot minden programnál külön közöljük. Az
utat kisebb létszámmal is tudjuk indítani, de más árakkal illetve szolgáltatásokkal.
- KÉRJÜK ne feledkezzen meg arról az általános nemzetközi gyakorlatról, miszerint, ha elégedett a
helyi idegenvezető(k), buszsofőr(ök) szolgáltatásaival illik borravalót adni, melynek mértéke
országonként eltérő, általában kb. 4 USD/nap/utas vagy kb. 3 EUR/nap/utas. Bővebb információt az
egyes útjainknál talál. MEGÉRTÉSÉT KÖSZÖNJÜK.

Hasznos információk
Utazásainknál kb. az út indulása előtt 2 héttel az ún. utaslevélben adunk részletes tájékoztatást:
- a repülési menetrendről, az idegenvezető személyéről, a szállodák telefon számairól, web címéről
- az elektromos szolgáltatásról
- az ételek, a „konyha” fő jellegzetességeiről
- a helyi árakról, fizetési módokról
- a várható időjárásról és a javasolt öltözködésről (útjaink időpontjának megválasztásakor
természetesen igazodunk az időjárási viszonyokhoz, igyekszünk elkerülni az esős vagy túl forró illetve
túl hideg évszakokat)
- az esetleges különleges szokásokról
A katalógusban közölt fényképek illusztrációk, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
Egészségügyi, higiéniai viszonyok
A kötelező védőoltásokról prospektusunkban/honlapunkon, a várható higiéniai viszonyokról az
utaslevelünkben adunk tájékoztatást, ugyanakkor ez ügyben, a jelentkezés előtt érdemes tájékozódni
irodánknál, a háziorvosnál illetve a budapesti oltóközpontoknál (Gyáli út, Tel.: (1) 476-1100,Váci út,
Tel.: (1) 465-3800).
Biztosítások
- A BBP (baleset-, betegség-, poggyász-) biztosítás benne van a részvételi díjban (részleteket lásd :
http://www.colonnade.hu/). A biztosítás(ok)ra vonatkozó szükséges dokumentumokat az utas egyéni
utazás esetén a voucherekkel egy időben, csoportos út esetén az induláskor kapja kézhez.
- Az útlemondási (sztornó) biztosítás külön köthető, ami alapvetően a részvételi díj és a reptéri
illetékek együttes összegére vonatkozik (részletekért lásd: http://www.colonnade.hu/). Kívánságra a
teljes befizetett összegre is meg lehet kötni (kivéve a vízummal kapcsolatos költségeket). A
kártérítésre a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe biztosítási feltételei érvényesek.
A sztornó biztosítás igénybevételéhez a szerződő(k) köteles(ek) a biztosítási káresemény
bekövetkezését követő 24 órán belül írásban a lemondást megküldeni az utazási irodának, hogy a
biztosító felé megtehessük a szükséges lépéseket.
Útlevél, vízum
- Az Európai Unión belüli országok esetén az útlevélnek vagy a plasztik személyi igazolványnak az út
végéig érvényesnek kell lennie. Más országoknál az útlevélnek a visszaérkezéstől számított 6 hónapig
kell érvényesnek lennie.
- A vízumkötelezettséget az egyes utaknál külön jelezzük (ez kizárólag magyar állampolgárokra
érvényes), az ügyintézést vállaljuk, amennyiben az ahhoz szükséges okmányok, fényképek és
kitöltött adatlapok a megadott határidőig megérkeznek irodánkba. A vízumdíjak és a
vízumügyintézés kizárólag magyar állampolgárok részére érvényesek. Nem magyar állampolgárok
részére a vízum ügyintézése külön megegyezés alapján történhet. Amennyiben a jelentkező nem
magyar állampolgár, ezt jelentkezéskor köteles jelezni irodánk felé és felvenni a kapcsolatot az AB
AGRO Irodával a vízum beszerzésének egyeztetésére.
Jelentkezés
A 2014. évi Áfa törvény értelmében az egy-egy útra jelentkezőknek nyilatkozniuk kell, hogy
- a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszi igénybe,
- adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe,
- adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.
E nyilatkozattételi kötelezettségnek a jelentkezők az AB Agro Iroda Utazási Szerződés (Jelentkezési
lap) c. formanyomtatványán tesznek eleget.
Körútjainknál jelentkezési határidőt ugyan nem írtunk, de ez ügyben - főként a tengerentúli utak
esetében – kérnénk az együttműködését oly módon, hogy ha egy út komolyabban érdekli Önt,
azt minél hamarabb jelezze nekünk. Ez Önnek még nem jelent elkötelezettséget – fizetnie
természetesen majd csak a konkrét jelentkezésekor kell -, de számunkra fontos információ - például a
repülőjegy-foglalásokhoz, melyeket sok esetben már az út indulása előtt több hónappal meg kell
tegyünk. Szíves együttműködését előre is tisztelettel köszönjük.

