Autóbuszjegyek foglalása
2014 NYÁR
Az idei szezonban sem lesz lehetőség az autóbuszjegyek rendszerben történő foglalására.
Minden megrendelést manuálisan kezelünk, így a foglalási szándékokat a szabad férőhelyek
telefonon történt egyeztetése után, kérjük, minden estben írásban leadni a busz@neckermann.hu
e-mail címre, vagy a 480-1159-os fax számra!
Minden foglalást 3 munkanapon belül írásban visszaigazolunk.
Elérhetőségeink:
Kultsár Eszter
Kiss Andrea

309-5995
309-5997

Fax: 480-1159

Buszos utazásokra vonatkozó SZIGORÚBB utazási feltételek
Az erre vonatkozó információk ebben az évben az egyéni katalógus 11. oldalán találhatók meg!
Az utas köteles a NUR költségeit módosítás vagy lemondás esetén az alábbiak szerint megtéríteni
személyenként:
Az utazás megkezdése előtti
- 30. napig a kezelési költség díja
6.000.-Ft/fő,
- 29-22. nappal a részvételi díj
25%-a,
- 21-15. nappal a részvételi díj
50%-a,
- 14-8. nappal a részvételi díj
80%-a,
- az utazás megkezdése előtti 7. naptól kezdve az utazás megkezdésének napjáig ill. az utazás
meg nem kezdése esetén a részvételi díj
100%-a.

Fontos információk
Útlemondási biztosítás
Fontos! Ellentétben minden más árualapunkkal, az autóbuszjegyek részvételi díja NEM tartalmazza az
útlemondási biztosítást!
Időpont és névmódosítás
1.000 Ft/fő
Gyerekkedvezmények
Be nem töltött 12 éves korig!
Voucher
A buszfoglalásokról vouchert nem küldünk ki. Az utasok az általatok kiállított jelentkezési lappal, név
alapján (személyi igazolvány, vagy útlevél felmutatásával) tudnak az autóbuszoknál a képviselőnél
jelentkezni, aki az előre összeállított ülésrend alapján segít az ülőhelyek elfoglalásában.

Vidéki felszállások
Nem budapesti felszállás esetében kérjük a megrendeléseket a pontos felszállási hely megadásával
továbbítani. Feláras transzferjáratok!
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Ügyeleti telefonszám
Az utasoknak mindig adjátok meg az adott célterülethez tartozó ügyeleti telefonszámot, mely a
buszok indulási idejében hívható abban az esetben, ha az autóbusz nincs a megadott helyen, illetve
ha az utas valamilyen okból nem tud megjelenni a megjelölt találkozási helyen és időponton. Ilyen
esetben haladéktalanul fel kell hívni az ügyeleti számot, mert az autóbusz nem tud várni. A vissza utat
az utasok az idegenvezetőkkel tudják majd egyeztetni, illetve egy telefonszámot is kapnak.
Foglaláskor mobil telefon elérhetőségeket kérjetek utasaitoktól, SOS helyzetekben való
kapcsolattartás céljából.

Az autóbuszjáratra érvényes feltételek
Helyfoglalás
Előre ülőhelyfoglalást, utas kívánságot térítés ellenében (2.500 Ft/fő) lekérni. Az autóbuszok
számozása – egy esetleges autóbuszcsere esetén – különböző lehet. Az utas kívánságokat (előre,
középre, hátulra, balra, jobbra, alulra, felülre) kérnénk Benneteket, hogy RÖGTÖN A FOGLALÁSKOR a
TN szám megadásával jelezzétek felénk. A felár nélküli utaskívánságokat garantálni nem tudjuk!!!
Családok – társaságok
A családokat és társaságokat természetesen egy helyre ültetik. Az üléshelyek csoportban történő
mozgatása azonban megeshet, abban az esetben, ha egy újabb csoport jelentkezne, akiket szintén
egy helyre szeretnének ültetni!
Utas találkozó
Minden autóbusz indulása előtt fél órával van az utas találkozó. A vidékről induló autóbuszoknál
előfordulhat csúszás, mely néha fél- egy órás késést eredményez, ez azonban nem felhatalmazás
arra, hogy a kedves Utas ne érjen ki a találkozóhelyre a megadott indulási időpont előtt minimum fél
órával!
Ültetési rend - utaskísérő
Az utazási iroda képviselője az utas lista alapján helyezi el az utasokat. Nincs érkezési sorrend,
minden utasnak előre meghatározott helye van az autóbuszon. Utaskísérő NINCS az autóbuszon!
Poggyász-szállítás, hűtőtáska
Az autóbusz csomagterének véges kapacitása miatt minden utas egy nagy bőröndöt (25 kg) és egy
kézipoggyászt vihet magával. Családonként 1 db hűtőtáska vihető, amit kizárólag a csomagtérben
lehet elhelyezeni. A csomagokat jól látható helyen névvel és címmel el kell látni!!!
Egyéb
Állatok szállítása egyik buszjáraton sem engedélyezett. Az autóbuszon dohányozni tilos! WC működik
az út folyamán a buszokon, de természetesen csak kis dolgokra lehet használni, valamint kérjük a WC
használatára vonatkozó utasításokat betartani.
Úti okmányok, határátlépés
Az aktuális beutazás feltételeiről és a szükséges okmányokról a Külügyminisztérium hivatalos oldalán
kaphatnak naprakész tájékoztatást. Amennyiben az utast az adott ország hatóságai nem engedik be
az országba, az utas nem jogosult visszaigényelni a buszjegy árát, vagy annak egy részét.
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Görögország
Chalkidiki
Budapest – Chalkidiki
Felszállási lehetőségek:
1. főútvonal
Budapest
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
Szeged






12.00
13.00
13.15
14.30

Hősök Tere – Műcsarnok melletti autóbusz parkoló*
ALFÖLD áruház (Dobó körútról nyíló parkoló)
Tesco parkoló
Tesco parkoló (Rókus krt. 42.)

*Amennyiben az autóbuszparkolót bármely indulási időpontban, rendezvény miatt lezárják, úgy a budapesti indulás és a
találkozó helye az Olof Palme sétányra vagy környékére módosul.

SKG Autóbuszjegy ára

máj. 16 – 30.; szept.19 – 26.
jún. 6 – 20.; aug. 29.; szept. 05 – 12.
jún. 27; júl. 4 – 25.; aug. 1 – 22.
máj. 16 – 30.; szept.19 – 26.
jún. 6 – 20.; aug. 29.; szept. 05 – 12.
jún. 27; júl. 4 – 25.; aug. 1 – 22.

Gyerekár (2-11 éves)

Egyirányú út

17.000 Ft/fő
20.000 Ft/fő
23.000 Ft/fő
14.000 Ft/fő
16.000 Ft/fő
18.000 Ft/fő
11-15.000Ft/fő

2. Vidéki csatlakozó transzferjáratok
Indulás

Indulási idő

Kaposvár
Pécs
Szekszárd
Baja
Győr
Veszprém
Várpalota
Székesfehérvár










09:30
10:45
12:00
13:00
07:45
09:15
09:30
10:30

Komárom
Tatabánya




09:30
10:15

Miskolc
Tiszaújváros
Nyíregyháza
Debrecen
Hajdúszoboszló
Karcag
Kisújszállás
Szolnok
Cegléd











06:15
07:00
08:00
09:00
09:30
10:15
10:45
11:30
12:15

Találkozó helye
Vasútállomás
Budai Vám (TESCO parkoló)
Vasútállomás
Vasútállomás
Vasútállomás
Hotel Veszprém (parkoló)
Sportcsarnok
Piac téri parkoló (távolsági buszparkoló
mellett)
TESCO parkoló (áruház bejárata előtt)
M1-es autópálya lejáró (McDonald’s
parkoló)
ITC parkoló
Autóbuszállomás
Vasútállomás (Profi parkoló)
TESCO parkoló (áruház bejárata előtt)
Művelődési Ház parkoló
MOL benzinkút (4-es út)
PLUS áruház parkoló
Szajol MOL benzinkút (4-es út)
TESCO parkoló (áruház bejárata előtt)
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Transzfer ára
oda-vissza/fő
4 500 Ft
4 500 Ft
3 500 Ft
3 500 Ft
4 500 Ft
4 500 Ft
4 500 Ft
3 500 Ft
3 500 Ft
3 500 Ft
4 500 Ft
4 500 Ft
4 500 Ft
4 500 Ft
4 500 Ft
3 500 Ft
3 500 Ft
2 500 Ft
2 500 Ft

Figyelem! Utas találkozó fél órával a megadott indulás előtt!

Az útvonalra érvényes információk (SKG)
Leszállási lehetőségek:
A buszok kb. 18-20 óra alatt szoktak a célállomásra érni.
A foglaláskor leadott települést vissza kell igazoltatni a partnerrel, mert a busz nem minden
települést érint!

Időszak:

2012.05.16. – 09.26. közötti indulási időpontokban
(szeptember 26-től már nincs lehetőség több hetes tartózkodásra)

Odautazás:
Érkezés az üdülőhelyre:
Hazautazás az üdülőhelyről:
Érkezés:

pénteken
szombaton
szombaton
vasárnap

Az utasokat kérjük tájékoztatni arról, hogy vidéken történő felszállások esetén mindig létszámnak
megfelelő autóbusz megy a megadott találkozási pontra (mely lehet akár egy emeletes autóbusz,
akár egy 8-10 fős minibusz is)!
Az utasokat az autóbusz a megadott szálláshelyhez legközelebb eső pontig szállítja.
A vissza utat az utasok az idegenvezetőkkel tudják egyeztetni (egy telefonszámot is kapnak majd),
illetve az utasoktól kell majd egy telefonszám, amit kint fognak használni.
Az autóbuszon, légkondicionáló berendezés üzemel.

Ügyeleti telefonszám: +36 (1) 269-5855
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