
 

 

 

 

Szabadidőnk kellemes és hasznos eltöltéséhez kínálunk egyedi, kulturális látnivalókban bővelkedő, 

zömében egynapos autóbuszos kirándulásokat, ismeretterjesztő városi sétákat, programokat, 

melyeken a klubtagok önköltségi árakon vehetnek rész. 

 
Klubéletünk több évtizedes hagyományait tiszteletben tartva, sok-sok év tapasztalatával a birtokunkban 
igyekszünk évről-évre klubtagjainknak a lehető legszebb, legjobb, legérdekesebb kirándulásokat, programokat 
szervezni. 

A Barátság Klub a miénk! 

Azoké, akik létrehoztuk, csatlakoztunk, megbecsüljük és élvezzük mindazt a sokszínűséget, melyet 
egymás tisztelete, barátsága jelent. 

Immáron több, mint három évtizede formálódik közösségünk, miközben célunk mit sem változott: szabadidőnket 
töltsük hasznosan, ismerjük meg hazánk kulturális és természeti kincseit, látnivalóit, határainkon túl keressük fel 
magyar vonatkozású emlékhelyeinket! Az elmúlt évtizedek alatt sokaknak nyitottunk ablakot a világra, sokakat 
hívtunk társaságba a négy fal magányából. Tesszük mindezt továbbra is egyesületi formában, hogy minél 
többeknek legyen elérhető az igényes, kulturált szórakozás, magas szintű ismeretszerzés hazánkról és a világról. 
Mi klubunk sikerének a titka? Aki még nem vett részt programjainkon, az csak találgathat. Aki már velünk tart egy 
ideje, az tudja: a barátság. Nálunk barátokra lelhet, beszélgetőtársakra találhat, akikkel megoszthatja gondolatait, 
kirándulásainkon szerzett élményeit. Az együtt megismert látványosságok, az együtt szerzett új ismeretek, az 
együtt felfedezett érdekességek, az együtt átélt élmények mind-mind színesítik mindennapjainkat, gazdagítják 
tudásunkat, formálják személyiségünke, felidézésük mosolyt csal arcunkra. A szép emlékek szinte észrevétlenül 
kinccsé válnak a lelkünkben. 

Hazánk szinte minden szegletében jártunk már, de mindig van új a nap alatt! Régi és új klubtagjainkkal mindig 
van mit felfedezni, s ha időnként vissza-vissza is térünk egy-egy helyre, mindig várnak újdonságok! Ahogy 
változik a világ körülöttünk, változnak az igényeink, érdeklődésünk, aszerint alakulnak a programjaink is. Nincs 
két egyforma kirándulás, mindegyik páratlan, utánozhatatlan és megismételhetetlen! Mi magunk tesszük 
egyedivé, olyanná, amilyenek mi vagyunk, mi, így közösen! Addig, míg visz a kíváncsiságunk, míg társakra 
lelünk, míg van rá anyagi fedezetünk, míg bírjuk vitalitással és amíg jó együtt! 

       

A Barátság Klub Egyesület a Fővárosi Bíróságon 01-02-0009943-as szám alatt bejegyzett társadalmi egyesület. 
Tagja lehet, aki elfogadja egyesületünk Alapszabályát, Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozatát, az ÁSZF-et és 
befizeti az éves tagsági díjat. A klubtagság regisztrálásához név, lakcím és elérhetőség megadása szükséges. 

A tagsági díj  1 évre  4 000 Ft/fő. 

A tagság a váltás napjától számítva 1 év időtartamra érvényes. Belépéskor klubtagunk elfogadja, hogy az 
elnökség által meghatározott éves tagsági díjat semmilyen okból nem igényelheti vissza, adatait a Barátság Klub 
munkája során használhatja, de hozzájárulása nélkül más szervezetnek, vagy egyénnek nem adhatja át. A 
számozott klubtagsági kártyáját őrizze meg, mert ügyintézéskor a kártyán szereplő klubtagsági számára és 
érvényes klubtagságának időpontjára kell hivatkozzon! (Hosszabbításkor írja rá a dátumot, hogy lássa, mikortól 
érvényes újabb 1 évig a klubtagsága.) Elveszett klubtagsági kártya 500 Ft ellenében pótolható. 

Kirándulásaink részvételi díjai tartalmazzák az autóbuszos utazás költségeit (autóbusz bérleti díj, autópályadíj, 
gépkocsivezető(k) napidíja, parkolás, úthasználati díj), a csoportvezetést, és az idegenvezető / csoportvezető 
ellátását, programmal kapcsolatos költségét. A vírushelyzetből adódó nehézségek miatt kirándulásainkat ebéd 
nélkül szervezzük. Az otthonról hozott vagy útközben vásárolt elemózsiát menet közben, az autóbuszon 
fogyasztjuk el. Kérjük vendégeinket, hogy erős illatú (pl. halkonzerv), gyorsan romló élelmiszereket ne hozzanak 
magukkal és vigyázzunk autóbuszunk tisztaságára! Az autóbuszon hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! 

 

 

„Üdv a Klubban” 

Érvényes 2022. január 1-től 

1 

Tájékoztató a Barátság Klub működéséről  (6 oldal) 



 

 

 

 

Általában a helyszínen készpénzben külön fizetendők az esetleges kiadások (pl. belépő, helyi tárlatvezetési díj, 
stb.), melyekre belföldön minimum napi kb. 5 – 6000,- forintot, külföldön legalább 25 - 30 eurót javaslunk, illetve 
ennek megfelelő helyi fizetőeszközt, lehetőleg kis címletekben. 

Gyermekek számára 18 éves korig nem szükséges klubtagságot váltani és szabadidős programjainkra 
szervezési díjat sem kell fizetni. Autóbuszos kirándulásainkra (felnőtt családtaggal együtt utazó gyermekeknek) 
alkalmanként  2000 Ft kedvezményt biztosítunk. 

Közkívánatra 2021-től szeretettel várjuk klubtagunk vendégeit is! Számukra — klubtaggal együtt utazó(k)nak  — a 
részvételi díjra 2000 Ft felárat (illetve a mindenkori klubtagsági díj felét) számítunk fel.  

Mind a hazai, mind a külföldi kirándulásainkat helyi ismeretekkel rendelkező, vizsgázott országjárás-vezetők, 
nyelveket beszélő, jól felkészült idegenvezetők kísérik. Autóbuszos kirándulásainkat az előírásoknak megfelelő, 
kényelmes autóbuszokkal, tapasztalt gépkocsivezetőkkel valósítjuk meg. Szabadidős programjainkat gyakorlott 
csoportkísérők, barátságos programszervezők és egyesületünk önkéntesei segítik. 

Programjainkra kérjük, hozza magával érvényes személyazonosító okmányát, szükséges gyógyszereit, igény 
szerint enni- és innivalót. Kirándulásainkra kényelmes lábbeli viselését és réteges öltözködést ajánlunk. Szüksége 
lehet aprópénzre, mobiltelefonra, esernyőre. A program során kérjük, legyen figyelemmel utastársaira, a helyi 
szokásokra, az idegenvezető tájékoztatásaira. Tartsa be az előírásokat és a kulturált viselkedés illemszabályait, 
hogy mindannyian jól érezzük magunkat és legközelebb is barátsággal üdvözöljük egymást! 

Meghirdetett programjaink tájékoztató jellegűek! 

Az időpontok és az árak év közben módosulhatnak! 

Honlapunkat folyamatosan frissítjük, melyen keresztül a klubtagok online jelentkezhetnek programjainkra, 
klubtagságot tudnak hosszabbítani és biztosítást kötni. A hírlevélre feliratkozók alkalmanként híreket kapnak 
házunk tájáról. Kirándulásainkon, programjainkon kívül internetes közösségi színterünk a facebook oldalunk és a 
facebook csoportunk. Egyesületünket és programjainkat nem áll módunkban hirdetni, ezért szívesen vesszük, ha 
a nyilvános facebook oldalunkon létrehozott eseményeinket klubtagjaink megosztásokkal segítik még több 
emberhez eljuttatni. Zárt facebook csoportunkban megosztjuk egymás között a programokon készült fotóinkat, de 
felhívjuk a figyelmet arra, hogy hivatalos és hiteles információk a honlapunkon találhatók és nem a facebookon! 

Aktuális információkért kérjük, kövesse figyelemmel honlapunkat! www.baratsagklub.hu 

Programjainkon mindenki saját felelősségére vesz részt. Külföldi kirándulásainkhoz nem kötelező, de ajánlott, 
hogy vendégeink biztosítással rendelkezzenek. A Barátság Klub Egyesület szerződéses partnere a Mondial 
Assistance AWP P&C S.A. Magyarországi Fióktelepe. Bankkártyával rendelkező klubtagjaink honlapunkról 
bármikor köthetnek Betegség-, Baleset-, és Poggyászbiztosítást. A szerződéskötéshez név és születési 
év/hó/nap megadása szükséges. Bővebben a biztosításról itt olvashat: www.mondial-assistance.hu 

       

Elérhetőségeink, adataink: 

Barátság Klub Egyesület — Cím:  1132  Budapest, Visegrádi u. 14. 

bejárat:  1137 Budapest, Katona József u. 15. Cartour Europe Utazási Irodában (személyes ügyintézés szünetel) 

Telefonszám:  +36 (20) 971-1599;    E-mail:  info@baratsagklub.hu;   Honlap:  www.baratsagklub.hu; 

OTP számlaszám:  11703006-20463399;   Adószám: 18176070-1-41 
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A Barátság Klub Egyesület munkatársai azon fáradoznak, hogy minden programunk élményeket 

tartogasson, melyek hozzájárulnak testi és szellemi fittségünk megőrzéséhez, társas kapcsolataink 

ápolásához. Sikeres programjainkhoz mind munkatársainktól, mind vendégeinktől 

pozitív hozzáállás szükséges és hogy minden olajozottan működjön, 

elengedhetetlen közösségünk szabályainak elfogadása és betartása. 

 

Klubtagjaink egyesületünkbe történő jelentkezéskor és a programok megrendelésekor elfogadják, 
egyesületünk Alapszabályát, Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozatát, valamint a jelen Általános Szerződési 
Feltételeket. 

A Barátság Klub saját szervezésű autóbuszos kirándulásain érvényes klubtagsággal rendelkező klubtagjaink és 
klubtagunkkal együtt utazó, szabályainkat ugyancsak elfogadó és betartó vendégeik vehetnek részt. A részvétel 
mindenkinek saját felelősségére történik. A megrendelés honlapunkon keresztül történik, kivételes esetben telefonon 
vagy személyesen. Megrendelést követően a részvételi díj 3 napon belül befizetendő online banki átutalással, egyedi 
linkes bankkártyás (SimplePay) fizetéssel, vagy személyesen - akár készpénzzel – bármelyik bankfiókban, banki 
kezelési költség felszámítása nélkül OTP bankfiókban. Az online megrendeléseket 48 órán belül e-mailben 
visszaigazoljuk és a visszaigazolást követő 3 napon belül kérjük a befizetést. 

Befizetési határidő — a szabad helyek függvényében — egynapos autóbuszos kirándulásra az indulást megelőző 
15. nap, többnapos kirándulásra az indulást megelőző 30. nap. A csoport létszámát legkésőbb a befizetési határidő 
napján zárjuk. A létszámnak megfelelően rendelünk pl. autóbuszt, étkezést, programokat, múzeumi vezetéseket, 
szállást, ezért a csoportzárást követően már csak kivételes esetben tudunk új jelentkezést elfogadni. 

Többnapos kirándulásokra a részvételi díjat két részletben is be lehet fizetni: jelentkezéskor 40% előleget, majd indulás 
előtt legkésőbb 30 nappal a fennmaradó hátralékot. 

Gyermekkedvezmény (felnőttel együtt utazónak) 18 éves korig 2000,- Ft /fő.  

2021-től lehetőséget biztosítunk klubtagunkkal együtt utazó vendég 2000 Ft felárral történő részvételére. (Az utazáshoz 
a vendég adatait - név, cím, e-mail cím - is szükséges irodánknak megadni!) 

Autóbuszos kirándulásainkra az ülőhelyeket a befizetés (előlegfizetés) sorrendjében értékesítjük. Az autóbuszon a 
helyfoglalással kapcsolatban igyekszünk figyelembe venni vendégeink kéréseit, egyéni szempontjait is, de a módosítás 
jogát fenntartjuk. Az autóbuszokat a befizetők létszámának megfelelően biztosítjuk. Kivételes esetben, hogy ha 
létszámunk 16 és 30 fő között van, az autóbusz bérlési költségéhez 2000 Ft hozzájárulást kérhetünk vendégeinktől, 
mely összeg a kiránduláson készpénzben fizetendő a belépőjegyekkel együtt. Ezzel biztosítani szeretnénk, hogy az 
optimális létszámnál kevesebb résztvevővel is meg tudjuk tartani a programunkat! 

A kényelmesebb utazás érdekében megrendeléskor a szabad helyek függvényében +1 szabad ülés igényelhető, felára 
5000 Ft. 

Az első sor 4 ülése szolgálati hely, ahol utas csak az iroda jóváhagyásával ülhet. A második sor ülőhelyei (VIP ülések) 
felár ellenében kérhetők, melyek díjai 3000 Ft/fő/ülőhely. Amennyiben kisebb autóbusszal utazunk, a befizetett felárat 
az utazáson visszafizetjük. 

Többnapos kirándulásra az egyágyas felárat csak azoknak a vendégeinknek kell megfizetniük, akik kifejezetten kérik 
az egyágyas elhelyezésüket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy sok szálloda esetében az egyágyas elhelyezés nem 
egyenértékű a kétágyas elhelyezéssel. Társítást vállalók esetében szállodától függően egy szobában, vagy 
apartmanban 3-4 személy részére külön ágyas elhelyezést biztosítunk. (Pl. 2 szobához tartozik 1 fürdőszoba.) Társítást 
vállaló vendégünknek, ha nem találunk szobatársat és egyedül kerül elhelyezésre, az egyágyas felár felét klubunk 
magára vállalja. Két fő együttes jelentkezése esetén ha az egyik lemondja a kirándulást, a másik fő választhat, hogy 
vállalja-e mással a társítást, vagy megfizeti az egyágyas felárat. 

 

 

További fontos információk és szabályok 
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A Barátság Klub Egyesület saját szervezésű autóbuszos kirándulásaira az alábbi lemondási feltételek az irányadók, 
melyek az utazás befizetésével lépnek életbe: 

♦ Az egynapos, ill. éjszakai szállást nem tartalmazó útjainkra — pl. kellő számú jelentkező hiányában — a tervezett 
indulás előtt 4 munkanappal egyesületünk elállhat az utazástól. Erről értesíti a jelentkezőket és visszafizeti a befizetett 
összeget. Klubtag részéről indulás előtt 8 munkanapon belül történő lemondás esetén nem fizethető vissza a befizetett 
részvételi díj. 

♦  A többnapos autóbuszos utaknál az egyesület a tervezett indulás előtt 8 munkanappal elállhat az utazástól, 
melyről értesíti a jelentkezőket és visszafizeti a befizetett összeget. Klubtag részéről indulás előtt 14 napon belül történő 
lemondás esetén nem fizethető vissza a befizetett részvételi díj. 

A Barátság Klub szabadidős programjaira (pl. budapesti sétáinkra, országjáró kirándulásainkra) előzetes 
jelentkezést elfogadunk, de a befizetési határidő legkésőbb a programot megelőző 15. nap. 

A szervezési díjon (klubtagoknak 1200 Ft szervezési díj - vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet -, nem klubtag 
vendégnek 1500 Ft) felül külön fizetendők az esetleges belépődíjak, csoportos helyi vezetések, műsorok díjai. 
Országjáráskor a részvételi díj klubtagoknak 4000 Ft, klubtaggal együtt résztvevő vendégnek 5000 Ft. és ha vonattal, 
HÉV-vel, Volánbusszal vagy hajóval utazunk, az utazáshoz szükséges jegyéről — még indulás előtt — mindenki maga 
gondoskodik. A találkozások helyéről és időpontjáról tájékozódhat vagy visszaigazolásunkban megküldjük. 

A tervezett szabadidős program (pl. Budapesti séta) előtt 4 nappal mind az egyesület, mind a klubtag elállással élhet. 
Amennyiben az egyesület mondja le a programot, értesíti a vendégeket és a befizetett részvételi díjak visszafizetésre 
kerülnek. Klubtag részéről 4 napon belüli lemondás, vagy távolmaradás esetén a részvételi díj nem fizethető vissza. 

Saját szervezésű kirándulásainkra és szabadidős programjainkra a befizetést követően — a lemondási határidőn kívül 
eső időszakban — klubtagunk részéről mindennemű módosítás (pl. névmódosításkor, a már befizetett összeg másik 
programra történő átírásakor, vidéki fel- és leszállási hely megváltoztatásakor, visszafizetés esetén) 1000 Ft/fő/alkalom 
kezelési díjat számolunk fel. 

Egyesületünk tagjai budapesti sétáinkra „Sétabérlet”-et válthatnak. Budapesti sétáinkra a szervezési díj 
klubtagjainknak alkalmanként 1 200 Ft, nem klubtag vendégeinknek 1500 Ft. A névre szóló, tárgyév végéig 5 alkalomra 
érvényes sétabérlet ára 4000 Ft, így egy alkalom szervezési díja 1200 Ft helyett 1000 Ft-ba kerül. Megrendelést és 
befizetést követően két-három napon belül postázzuk. A sétabérletet az aktuális programnál, a helyszínen 
érvényesítjük. A sétabérlet nem érvényes fővároson kívüli - különjárati autóbuszos, vonatos, hajós vagy Volánbuszos – 
úgynevezett országjáró kirándulásainkra! A szervezési díjon felül külön fizetendők a program során esetlegesen 
felmerülő egyéb költségek (belépődíj, tárlatvezetési díj, ruhatári díj, vonaljegy, hajójegy, stb.). Amennyiben valaki nem 
hozta magával, a helyszínen meg kell fizetnie az 1200 Ft szervezési díjat. Egy évben több sétabérlet is váltható. Betelt 
sétabérletét ne dobja el, jövő évi közgyűlésünkre hozza magával! Újat nyerhet velük!  

       

Ne feledje! A Barátság Klub a miénk! Kérjük, gondoljon egyesületünkre személyi jövedelemadójának 1%-ával! 

Adószámunk:  18176070-1-41    Köszönjük! 

       

Kellemes kirándulást, jó szórakozást kívánunk! 

 

Programjaink időtartama alatt az aktuális egészségvédelmi előírások betartása kötelező!  

(pl. oltási igazolvány, orrot és szájat takaró maszk, egymástól 1,5 méteres távolság betartása, kézfertőtlenítő 

gyakori használata stb.) Bérelt autóbuszaink ózonnal fertőtlenítettek. 
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Különjárati autóbuszainkon az ülőhelyeket a befizetés (előlegfizetés) sorrendjében értékesítjük. Az ülőhelyfoglalással 
kapcsolatban igyekszünk figyelembe venni vendégeink kéréseit, egyéni szempontjait is, de a módosítás jogát 
fenntartjuk. 

Az autóbuszokat a befizetők létszámának megfelelően biztosítjuk. (A csoportok létszámát egynapos autóbuszos 
kirándulásra az indulást megelőző 15. napon, többnapos kirándulásra az indulást megelőző 30. napon zárjuk.)  

Az első sor 4 ülése szolgálati hely, ahol vendég csak az iroda jóváhagyásával ülhet. A második sor ülőhelyei (VIP 
ülések) felár ellenében kérhetők, melyek díja 3000 Ft/fő/ülőhely.  

A kényelmesebb utazás érdekében megrendeléskor a szabad helyek függvényében +1 szabad ülés igényelhető, felára 
5000 Ft. Amennyiben kisebb autóbusszal utazunk, a befizetett felárat visszafizetjük. Az autóbuszokat a befizetők 
létszámának megfelelően biztosítjuk, de ha létszámunk 16 és 30 fő között van, az autóbusz bérlési költségéhez 2000 Ft 
hozzájárulást kérhetünk vendégeinktől, mely összeg a kiránduláson készpénzben fizetendő a belépőjegyekkel együtt. 
Ezzel biztosítani szeretnénk, hogy az optimális létszámnál kevesebb résztvevővel is meg tudjuk tartani programunkat! 

Autóbuszaink Budapestről, az M2-es metró „Puskás Ferenc Stadion” megállójának közelében, a Dózsa György út — 
Kerepesi út kereszteződésében található OMV töltőállomás mellett, a BOK Csarnok (volt SYMA Csarnok) Dózsa Gy. úti 
bejáratával (Dózsa György út 1.) szemben lévő buszos parkoló sávból indulnak és ide is érkeznek vissza. (térkép 
honlapunkon) A tervezett útvonal mentén irodánkkal történő megbeszélés esetén vidéki fel- és leszállási lehetőséget — 
vendégeink saját felelősségére — biztosítunk pl. benzinkútnál, autópálya pihenőben, ahol autóbuszunk szabályosan és 
biztonságosan megállhat. Budapesten belül nincs másik fel- és leszállási lehetőség. Ez alól kivétel, ha az M1 és M7 
autópályán közelítjük meg Budapestet, az Egér úti OMV benzinkútnál biztosítunk egy gyors leszállást.  

Gépkocsival a környező utcákban a parkolás hétfőtől péntekig fizetős, hétvégén ingyenes, a reggeli órákban nem 
zsúfolt. Fizető övezeten kívüli parkolást javaslunk 1 metrómegállóval odébb, a Pillangó utcai metrómegállón túl. Az 
OMV benzinkúton mosdólehetőség 6:00 órától lehetséges. Ha ettől korábbi időpontban indulunk útra, indulást követően 
kb. 1 óra elteltével mosdólehetőséget biztosítunk.  

A fertőtlenített utasterű autóbusz és az idegenvezetőnk az indulás előtt tizenöt perccel érkezik a helyszínre. 
Idegenvezetőnk elhelyezi az ültető kártyákat, majd fogadja vendégeinket. Felszállás regisztrálás és kézfertőtlenítést 
követően történik. A jelenleg érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően vendégeinknek szájat és orrot takaró 
maszkot szükséges viselniük. Idegenvezetőink a mikrofonban történő beszédkor mellőzhetik a használatát. 

Induláskor és a program során későkre maximum 5 percet várunk! (Esetleges hazautazást egyénileg, saját költségre 
kell megoldani, kártérítés nem kérhető!) Meg nem jelenés esetén a részvételi díj nem kérhető vissza! 

Az autóbuszon a biztonsági övet kötelező becsatolni! Tilos menet közben a gépjárművezetőt zavarni, figyelmét a 
vezetéstől elvonni és higiéniai okokból a WC-t használni. Tilos továbbá állva utazni, dohányozni, állatot hozni, szúró- és 
vágó eszközöket használni, fagylalttal felszállni és olyan magatartást tanúsítani, mely a többi utastárs testi épségét 
veszélyezteti, nyugalmát zavarja, sérti, vagy megbotránkoztatja. Az utazásból a csoport vezetője a többiek védelme és 
program zavartalan lebonyolítása érdekében kizárhatja az ittas, vagy tudatmódosult állapotban lévő személyt, a fertőző 
betegségben szenvedőt, vagy alkalmazkodásra képtelen személyt.  

A program során esetlegesen adódó rendkívüli eseményről két tanú aláírásával jegyzőkönyv készítendő.  

Az autóbuszban elhelyezett tárgyakért, értékekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vigyázzunk autóbusz tisztaságára! 

A program megkezdése előtt, alatt és után, a csoport leszállítását követően az autóbuszt bezárjuk, biztonsági okokból a 
gépkocsivezetőn kívül más személy nem tartózkodhat az autóbuszon.  

Programjainkon mindenki saját felelősségére vesz részt. Ajánljuk, hogy külföldi utazására egyesületünk szerződéses 
partnerénél bankkártyája használatával kössön honlapunkon Betegség- Baleset- és Poggyászbiztosítást!  

Jó utat és szerencsés hazaérkezést kívánunk! 

 

A Barátság Klub autóbuszos utazási szabályzata 

5 

https://baratsagklub.hu/online-betegs%C3%A9g-baleset-%C3%A9s-poggy%C3%A1sz-biztos%C3%ADt%C3%A1s-k%C3%B6t%C3%A9s-k%C3%BClf%C3%B6ldi-utaz%C3%A1shoz-kir%C3%A1ndul%C3%A1shoz
https://baratsagklub.hu/online-betegs%C3%A9g-baleset-%C3%A9s-poggy%C3%A1sz-biztos%C3%ADt%C3%A1s-k%C3%B6t%C3%A9s-k%C3%BClf%C3%B6ldi-utaz%C3%A1shoz-kir%C3%A1ndul%C3%A1shoz


 

 

 

Árak/ felárak áttekintő táblázata  (Érvényes 2022. január 1-től) 

 

 

 

TAGDÍJ 4000Ft

1 év időtartamra

kártya pótlása 500 Ft

klubtag klubtaggal vendég

gyermek

(18 éves kor alatt, 

felnőttel)

VOX audio 

készülék

500 Ft

egyéb költség(ek)

helyszínen 

készpénzben

pl. belépő(k), 

tárlatvezetés stb.

Budapesti séta

szervezési díj
1 200 Ft 1 500 Ft Ø X X

Országjárás

szervezés és idegenvezetés
4 000 Ft 5 000 Ft 2 000 Ft X X

Autóbuszos kirándulás

1 napos
X X + 2000 Ft X - 2000 Ft X X

választható felárak:

ülés melletti +1 ülés X + 5000 Ft X + 5000 Ft X + 5000 Ft

második sor VIP ülés X + 3000 Ft X + 3000 Ft X + 3000 Ft

csatlakozás a helyszínen 5 000 Ft 6 000 Ft 3 000 Ft X X

Grátisz felár  ̶  egy autóbuszos kirándulásra 10 fő együttes megrendelésekor a részvételi díjból a 11. főnek fél ár jár!

30 fő feletti csoportlétszám esetén 3000 Ft-os ajándékutalványt sorsolunk ki az autóbuszon!

X + 2000 Ft

Autóbuszos kirándulás

Többnapos saját szervezés
X X + (2000 Ft * nap) X - (2000 Ft * nap) X * nap X

30 fő feletti csoportlétszám esetén 3000 Ft-os ajándékutalványt sorsolunk ki az autóbuszon!

X + 2000 Ft/ nap

egyágyas felár / társítás / társ lemondás
Társítást vállaló vendégünknek, ha nem találunk szobatársat és egy szobában egyedül kerül elhelyezésre, az egyágyas 

felár felét egyesületünk  magára vállalja. Két fő együttes jelentkezése esetén ha az egyik személy lemondja a kirándulást, 

a másik vendég választhat, hogy  vállalja-e mással a társítást vagy megfizeti az egyágyas felárat.

Esetleges buszköltség hozzájárulás (16-30 fő között)

Grátisz felár  ̶  egy többnapos autóbuszos kirándulásra 15 fő együttes megrendelésekor a részvételi díjból a 16. főnek fél ár jár!

Esetleges buszköltség hozzájárulás (16-30 fő között)


