Autóbuszjegyek foglalása
2019 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:
Valcz Szilvia
Tatár Krisztina

309-5997
309-5996

Fax: 480-1159

Az alábbi tájékoztató a Neckermann szerződési feltételeinek a részét képezi!

Buszos utazásokra vonatkozó SZIGORÚBB utazási feltételek
Az erre vonatkozó információk ebben az évben az egyéni katalógus 19. 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, de min. 6000.- Ft/fő;
- 21-15. nappal a részvételi díj
50%-a, de min. 6000.- Ft/fő;
- 14-8. nappal a részvételi díj
80%-a, de min. 6000.- Ft/fő;
- az utazás megkezdése előtti 7. naptól kezdve az utazás megkezdésének napjáig ill. az utazás
meg nem kezdése esetén a részvételi díj
100%-a.
Minden buszjegy foglalásnál a részvételi díj 100%-a fizetendő!

Fontos információk
Útlemondási biztosítás
Fontos! Ellentétben minden más árualapunkkal, az autóbuszjegyek részvételi díja NEM tartalmazza az
útlemondási biztosítást!
Időpont és névmódosítás
5.000 Ft/fő előzetes egyeztetéssel.
Voucher
A buszfoglalásokról vouchert küldünk ki legkorábban az utazás előtt kb. 1 héttel. Az utasok a
voucherrel tudnak az autóbuszoknál az utaskísérőnél 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. A vidéki transzferek feláras járatok (kivéve Spanyolország esetében)! A vidéken történő
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felszállások esetén mindig létszámnak megfelelő autóbusz megy a megadott találkozási pontra (mely
lehet akár egy emeletes autóbusz, akár egy 8-10 fős minibusz is)!
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
Fix ülőhelyes foglalás nem lehetséges ! Az utas kívánságokat (előre, középre, hátulra, balra, jobbra,
alulra, felülre) kérnénk Benneteket, hogy RÖGTÖN A FOGLALÁSKOR a TN szám megadásával
jelezzétek felénk. Utaskívánságot garantálni nem tudjuk !
Családok – társaságok
A családokat és társaságokat lehetőség szerint 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! A busz a megadott időpontban elindul, várakozásra nincs lehetőség.
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.
Poggyász-szállítás, hűtőtáska-FONTOS VÁLTOZÁS !Pontos súlyhatárokat az adott úti célnál jelezzük!
Az autóbusz csomagterének véges kapacitása miatt minden utas egy nagy bőröndöt és egy
kézipoggyászt vihet magával (5 kg ). A csomagokat jól látható helyen névvel és címmel el kell
látni!!! Leszálláskor a csomagok számát és épségét ellenőrizni kell, mert helyszíni észrevétel és
jegyzőkönyv hiányában a partner céget semmilyen felelősség nem terheli!
Egyéb
A nagy távolságok és az előre nem látható váratlan események miatt (baleset, határátkelés stb.) a
menetrend és az útvonal változtatásának jogát fenntartjuk. Állatok szállítása egyik buszjáraton sem
engedélyezett. Az autóbuszon dohányozni tilos! WC működik az út során a buszokon, de
természetesen csak kis dolgokra lehet használni, valamint kérjük a WC használatára vonatkozó
utasításokat betartani. Az autóbuszok megfelelő időközönként 15-20 perces pihenőket tartanak!
Kerékpár, szörfdeszka stb. csak előzetes egyeztetés után, a partner iroda külön engedélyével
szállítható!
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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Bulgária
Napospart (BOJ)
Budapest – Napospart
Felszállási lehetőségek:
1. főútvonal
Budapest
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
Szeged






11.00
12.00
12.30
13.00

BOK/SYMA Csarnokkal szemben, Dózsa György úton
OMV-kút (M5 és 52-es út kereszteződésénél lévő Auchan mellett )
OMV-kút
Tesco parkoló (Rókus körúti )

.

BOJ Autóbuszjegy ára
Kéthetes felár
Egyirányú ár
Az autóbuszon 4.életévét betöltött gyermekek utazhatnak !
2. Vidéki transzfer lehetőségek
Zalaegerszeg

04.50
Nagykanizsa

05.35
Böhönye

06.05
Kaposvár

07.05
Dombóvár

07.45
Pécs

09.00
Szekszárd

10.05
Baja

11.20

30.500 Ft/fő
5.000 Ft/fő
30.500 Ft/fő

Sportcsarnok
7-es út menti OMV-kút
Központi buszmegálló
Tesco parkoló
Templom tér/Erzsébet . felől
Budai Vám, Tesco parkoló
Vasútállomás
Tesco parkoló

Felár:
5.500 HUF/fő
5.500 HUF/fő
5.500 HUF/fő
5.500 HUF/fő
5.500 HUF/fő
5.500 HUF/fő
5.500 HUF/fő
5.500 HUF/fő

Vasútállomás
Vár parkoló
Vasútállomás
Városháza
LUKOIL-kút(M1,közvetlenül a pálya mellett)
McDonald’s parkoló

2.500 HUF/fő
2.500 HUF/fő
2.500 HUF/fő
2.500 HUF/fő
2.500 HUF/fő
2.500 HUF/fő

Szombathely
Sárvár
Csorna
Győr
Komárom
Tatabánya








06.20
06.45
07.35
08.10
08.40
09.00

Veszprém
Várpalota
Székesfehérvár





08.10 AGIP-kút,Almádi út
08.30 Városi Sportcsarnok
09.20 M7,Shell-kút,Bp. felé vezető úton

2.500 HUF/fő
2.500 HUF/fő
2.500 HUF/fő

Debrecen
Miskolc
Füzesabony (M3)
M3 autópálya
M3 autópálya,MOL-kút







06.00
07.35
08.20
09.10
09.45

2.500 HUF/fő
2.500 HUF/fő
2.500 HUF/fő
2.500 HUF/fő
2.500 HUF/fő

Nyíregyháza



07.20 Vasútállomással szembeni Profi parkoló

Tesco parkoló
Auchan/volt Cora parkoló
MOL-kút 3-33 utak körforgaloma
Halászaranyosi pihenő
51-es km-kő
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2.500 HUF/fő

Hajdúszoboszló
Karcag
Békéscsaba
Orosháza
Hódmezővásárhely







08.10
08.50
11.00
11.45
12.15

Kabai úti Tesco-parkoló
2.500 HUF/fő
Püspokladányi Penny- parkoló
2.500 HUF/fő
MOL-kút ,44-47-es utak körforgalomnál
MOL-kút,Szent István út (új)
LUKOIL-kút,47-es út menti

Figyelem!
Utas találkozó fél órával a megadott indulás előtt!

Az útvonalra érvényes információk (BOJ)
Az utasokat az autóbusz a megadott szálláshelyig vagy ahhoz képest a legközelebb eső pontig, illetve
a megadott leszállási helyekig szállítja.
Összetartozó utasainknak az egy autóbuszon való utaztatást garantálni csak abban az esetben tudjuk,
ha azonos felszállási helyet jelölnek meg, ugyanis egy időpontban több busz is indulhat.
Az autóbuszok bizonyos időközönként kisebb pihenőről gondoskodnak, olyan helyeken, ahol az
utasok lehetőség szerint a toalettet díjtalanul használhatják.
Az autóbuszon légkondicionáló berendezés üzemel.
FONTOS
Időszak:
Odautazás:
Érkezés az üdülőhelyre:
Hazautazás az üdülőhelyről:
Érkezés:

2019.05.31. – 09.06. közötti indulási időpontokban
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)!
A busz visszaindulásának pontos időpontját és a találkozás helyét telepített idegenvezetőnk a
visszaindulás előtti napon közli utasainkkal sms-ben.
Az autóbuszon, légkondicionáló berendezés üzemel.

POGGYÁSZ INFORMÁCIÓK:
Személyenként:
Feladható-poggyásztérben elhelyezett csomagok súlya: maximum 20 kg.
Utastérbe felvihető csomag: 5 kg
Az autóbuszokon utasaink érdekében a közlekedő folyosón nem tárolhatók csomagok, hűtőtáskák, ezért a
kisbőrönd sem megengedett.
Ezen túlmenően zsugorfóliás vizek, üdítők, sörök szállítása továbbra sem lehetséges.
Ezen túlmenően pedig a romlandó ételek szállítása egészségügyi szempontból sem ajánlatos, illetve sok
esetben Vám szabályokba is ütközhet.
A fentieket irodánk ellenőrizni fogja és sajnos semmilyen körülményre nem tudunk tekintettel lenni.
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Horvátország
Isztria, Kvarner-öböl, Dalmácia
Felszállási lehetőségek –Isztria és Kvarner-öböl:
1. főútvonal
Budapest
Székesfehérvár
Siófok
Balatonboglár
Nagykanizsa







Autóbuszjegy ára
Gyerekár (12 éves korig)
Kéthetes felár
Egyirányú kedvezmény

22.30
23.30
00.15
00.45
01.30

Blaha Lujza tér – Corvin parkoló
Shell kút/M7-es pálya 60-as km-nél/Dunaújvárosi lehajtó
Tesco parkoló, M7-es pálya mellett
Tesco parkoló
Tesco parkoló

28.900 Ft/fő
19.900 Ft/fő
5.000 Ft/fő
5.900 Ft/fő

KIVÉTEL:
Krk sziget: 31.900 Ft/felnőtt, 23.900 Ft/gyerek
(A transzfer Crikvenica-ból megy!)

Felszállási lehetőségek –Dalmácia:
1. főútvonal
Budapest
Székesfehérvár
Siófok
Balatonboglár
Nagykanizsa







Autóbuszjegy ára
Gyerekár (12 éves korig)
Kéthetes felár
Egyirányú kedvezmény

21.00
22.00
22.45
23.15
00.00

Blaha Lujza tér – Corvin parkoló
Shell kút/M7-es pálya 60-as km-nél/Dunaújvárosi lehajtó
Tesco parkoló, M7-es pálya mellett
Tesco parkoló
Tesco parkoló

28.900 Ft/fő
19.900 Ft/fő
5.000 Ft/fő
5.900 Ft/fő

KIVÉTEL:
Brela: 31.900 Ft/felnőtt,23.900 Ft/gyerek
Baska Voda: 31.900 Ft/felnőtt,23.900 Ft/gyerek
Makarska: 31.900 Ft/felnőtt, 23.900 Ft/gyerek
(Omisban kb. 5 órás pihenőre kell számítani visszaúton! )
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Gyűjtőjáratos vidéki indulások budapesti átszállással:
Győr
Tatabánya
Nyíregyháza
Debrecen
Miskolc
Eger
Gyöngyös
Szeged
Pécs
Szekszárd












19.00
20.00
16:.00
16:45
18.00
19.00
19.30
18.00
18.00
18.45

Vasútállomás/főbejárat
McDonald’s/pálya mellett
Penny parkoló/Vasútállomás
Tesco parkoló/hátsó bejárat
Búza tér/McDonald’s parkoló
MOL kút – Mátyás Király út
Toronyház
Tesco parkoló – Rókus krt.
Budai VÁM Tesco parkoló
Vasútállomás

9.900 Ft/fő
9.900 Ft/fő
9.900 Ft/fő
9.900 Ft/fő
9.900 Ft/fő
9.900 Ft/fő
9.900 Ft/fő
9.900 Ft/fő
9.900 Ft/fő
9.900 Ft/fő

A 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)!

Figyelem!
Utas találkozó fél órával a megadott indulás előtt!

Az útvonalra érvényes információk
Leszállási lehetőségek – Isztria:
Crikvenica
kb. 06.00
Kraljevica
kb. 07.00
Opatija
kb. 07.40
Lovran (transzferrel)
kb. 07.55
Rovinj
kb. 09.00
Porec
kb. 08.00
Pula** (transzferrel)
kb. 11.00
Medulin** (transzferrel)
kb. 11.00
Umag** (transzferrel)
kb. 11.00
Selce* (transzferrel)
kb. 06.15
Novi Vinodolski*(transzferrel) kb. 06.30
Krk sziget* (transzferrel)
kb. 07.00 – 08.30
(*A transzferek Crikvenica-ból mennek!)
(**A transzferek Crikvenica-ból, Opatija-ból vagy Porec-ből mennek!)

Időszak:

2019.06.07. – 09.06. közötti indulási időpontokban

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

pénteken
szombaton
szombaton
vasárnap
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Leszállási lehetőségek – Dalmácia
Zadar
kb. 06.00
Biograd
kb. 06.30
Vodice
kb. 07.30
Sibenik
kb. 08.00
Primosten
kb. 08.30
Trogir
kb. 09.00
Kastela
kb. 09.15
Split
kb. 09.30
Omis
kb. 10.00
Transzferek Omis-ból:
Brela*
kb. 10.30
Baska Voda*
kb. 10.40
Makarska*
kb. 11.00
(*Omisban kb. 5 órás pihenőre kell számítani visszaúton!)
Időszak:

2019.06.14. – 09.06. közötti indulási időpontokban

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

pénteken
szombaton
szombaton
vasárnap

Az utasokat az autóbusza lehetőségekhez mérten a megadott szálláshely legközelebb eső pontjáig
szállítja.
Leszálláskor az utaskísérő a visszaindulás időpontját és helyét egyezteti az utasokkal!
Az autóbuszok kb. 4 óránkénti kisebb pihenőről gondoskodnak, olyan helyeken, ahol az utasok
lehetőség szerint a toalettet díjtalanul használhatják.

POGGYÁSZ INFORMÁCIÓK:
Személyenként:
Feladható-poggyásztérben elhelyezett csomagok súlya: maximum 18 kg.
Utastérbe felvihető csomag: kis kézipoggyász, mely elfér a szék alatt
Az autóbuszokon utasaink érdekében a közlekedő folyosón nem tárolhatók csomagok, hűtőtáskák, ezért a
kisbőrönd sem megengedett.
Ezen túlmenően zsugorfóliás vizek, üdítők, sörök szállítása továbbra sem lehetséges.
Ezen túlmenően pedig a romlandó ételek szállítása egészségügyi szempontból sem ajánlatos, illetve sok
esetben Vám szabályokba is ütközhet.
A fentieket irodánk ellenőrizni fogja és sajnos semmilyen körülményre nem tudunk tekintettel lenni.
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Olaszország
Észak-Adria
Felszállási lehetőségek:
1. főútvonal
Budapest
Székesfehérvár
Siófok
Balatonboglár
Nagykanizsa







Autóbuszjegy ára
Gyerekár (2-11 éves)
Kéthetes felár
Egyirányú kedvezmény

21.30
22.30
23.00
23.30
00.00

Blaha Lujza tér – Corvin parkoló
Shell kút/M7-es pálya 60-as km-nél/Dunaújvárosi lehajtó
Tesco parkoló, M7-es pálya mellett
Tesco parkoló
Tesco parkoló/M7-es autópálya mellett

28.900 Ft/fő
19.900 Ft/fő
5.000 Ft/fő
5.900 Ft/fő

Gyűjtőjáratos vidéki indulások budapesti átszállással:
Győr
Tatabánya
Nyíregyháza
Debrecen
Miskolc
Eger
Gyöngyös
Szeged
Kecskemét
Pécs
Szekszárd













19.00
20.00
16:00
16:45
18.00
19.00
19.30
18.00
19.30
18.00
18.45

Vasútállomás/főbejárat
McDonald’s/pálya mellett
Penny parkoló/Vasútállomás
Tesco parkoló/hátsó bejárat
Búza tér/McDonald’s parkoló
MOL kút – Mátyás Király út
Toronyház
Tesco parkoló – Rókus krt.
Domus parkoló
Budai VÁM Tesco parkoló
Vasútállomás

9.900 Ft/fő
9.900 Ft/fő
9.900 Ft/fő
9.900 Ft/fő
9.900 Ft/fő
9.900 Ft/fő
9.900 Ft/fő
9.900 Ft/fő
9.900 Ft/fő
9.900 Ft/fő
9.900 Ft/fő

A 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)! Esetenként
a csatlakozásnál hosszabb várakozási időre kell számítani.

Figyelem!
Utas találkozó fél órával a megadott indulás előtt!
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Az útvonalra érvényes információk
Leszállási lehetőségek:
Lignano
Bibione
Caorle
Lido di Jesolo

kb. 07.00
kb. 07.30
kb. 08.15
kb. 10.00

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

2019.06.07. – 08.30. közötti indulási időpontokban
pénteken
szombaton
szombaton
vasárnap

Az utasokat az autóbusza lehetőségekhez mérten a megadott szálláshely legközelebb eső pontjáig
szállítja.
Leszálláskor az utaskísérő a visszaindulás időpontját és helyét egyezteti az utasokkal!
Az autóbuszok kb. 4 óránkénti kisebb pihenőről gondoskodnak, olyan helyeken, ahol az utasok
lehetőség szerint a toalettet díjtalanul használhatják.

POGGYÁSZ INFORMÁCIÓK:
Személyenként:
Feladható-poggyásztérben elhelyezett csomagok súlya: maximum 18 kg.
Utastérbe felvihető csomag: kis kézipoggyász, mely elfér a szék alatt
Az autóbuszokon utasaink érdekében a közlekedő folyosón nem tárolhatók csomagok, hűtőtáskák, ezért a
kisbőrönd sem megengedett.
Ezen túlmenően zsugorfóliás vizek, üdítők, sörök szállítása továbbra sem lehetséges.
Ezen túlmenően pedig a romlandó ételek szállítása egészségügyi szempontból sem ajánlatos, illetve sok
esetben Vám szabályokba is ütközhet.
A fentieket irodánk ellenőrizni fogja és sajnos semmilyen körülményre nem tudunk tekintettel lenni.
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Spanyolország
COSTA BRAVA (CB)
Budapest - Costa Brava (kb. 2000 km)
Felszállási lehetőségek:
1. főútvonal
Debrecen
Polgár
Tiszaújváros
Miskolc
Mezőkövesd
Füzesabony
Eger
Gyöngyös
Hatvan
Budapest
Székesfehérvár
Siófok
Balatonboglár
Nagykanizsa
Lenti

















02:30
03:15
03:30
03:45
04:20
04:40
05:00
05:40
06:00
06:45
08:00
08:40
09:00
09:50
10:40

Tesco-áruház parkolója (Kishegyesi út)
Autóbusz-állomás
Tesco-parkoló
Auchan-parkoló (régi Cora)
Profi áruház
MOL-benzinkút (3-as úton a körforgalomnál)
Mátyás kir. úti MOL benzinkút
Pesti úti MOL benzinkút
Tesco áruház parkolója
XIV. ker., Városliget, Ötvenhatosok tere, T-homokóra
M7-es Shell benzinkút
Tesco áruház mögötti kamion parkoló
Tesco áruház parkolója
OMV benzinkút (7-es útnál)
MOL benzinkút

CB Autóbuszjegy ára
Ár egy útra

50.000 Ft/fő
39.000 Ft/fő

RETÚR autóbuszjegy maximum 2 hétre váltható. Autóbuszjegy több hétre is foglalható, ebben az
esetben két egyirányú jegyet kell venni!
2. útvonal – Budapesten keresztül
Szombathely

02:55
Csorna

04:00
Győr

04:15
Komárom

04:50
Tata

05:10
Tatabánya

05:30

Tesco parkoló (elkerülő melletti)
Autóbusz-pályaudvar
Szent István úti OMV benzinkút
Lukoil-benzinkút
Tesco parkoló
M1 melletti McDonald’s parkoló
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Az útvonalra érvényes információk
Leszállási lehetőségek – Costa Brava:
Calella
(kb. 06:20 – szállásnál)
Pineda de Mar
(kb. 06:40 – szállásnál)
Malgrat de Mar/Santa Susanna (kb. 07:00 – szállásnál)
Blanes
(kb. 07:30 – szállásnál vagy vasútállomásnál)
Lloret de Mar
(kb. 07:40 – szállásnál)
Tossa de Mar
(kb. 08:00 – autóbusz-állomás)

Időszak:

2019.05.17. – 10.04. közötti indulási időpontokban

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

pénteken
szombaton
szombaton
vasárnap

Az utasokat az autóbusz a megadott szálláshelyig vagy ahhoz képest a legközelebb eső pontig, illetve
a megadott leszállási helyekig szállítja.
Összetartozó utasainknak az egy autóbuszon való utaztatást garantálni csak abban az esetben tudjuk,
ha azonos felszállási helyet jelölnek meg, ugyanis egy időpontban több busz is indulhat.
Az autóbuszok bizonyos időközönként kisebb pihenőről gondoskodnak, olyan helyeken, ahol az
utasok lehetőség szerint a toalettet díjtalanul használhatják.
Az autóbuszon légkondicionáló berendezés üzemel.

POGGYÁSZ INFORMÁCIÓK
Személyenként:
Feladható-poggyásztérben elhelyezett csomagok súlya: maximum 18 kg.
Utastérbe felvihető csomag: 5 kg
Az autóbuszokon utasaink érdekében a közlekedő folyosón nem tárolhatók csomagok, hűtőtáskák, ezért a
kisbőrönd sem megengedett.
Ezen túlmenően zsugorfóliás vizek, üdítők, sörök szállítása továbbra sem lehetséges.
Ezen túlmenően pedig a romlandó ételek szállítása egészségügyi szempontból sem ajánlatos, illetve sok
esetben Vám szabályokba is ütközhet.
A fentieket irodánk ellenőrizni fogja és sajnos semmilyen körülményre nem tudunk tekintettel lenni.

Figyelem!
Utas találkozó fél órával a megadott indulás előtt!
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