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TUI biztonság és krízismenedzsment: 
Számunkra az Ön biztonsága rend-
kívül fontos, ezért a biztonság és 
válságkezelés napi munkánk részét 
képezi. Ennek ellenére teljes bizton-
ság sajnos sehol nem garantálható, 
természeti katasztrófákkal, valamint 

-
lekményekkel a világ bármely pontján 
számolni kell. Cégünk mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy nyaralása 

illetve a biztonsági állapotról az aktu-
-

tól szerezheti be (www.kum.hu).
A TUI krízismenedzsmentjét 2011 

-

vagy ehhez hasonló vizsgálatnak alá-
vetette magát és minden kritériumnak 
megfelelt. Számtalan intézkedést 

-
jobban gondoskodjunk és támogatni 
tudjuk, amikor a nyaralás alatt valami 

Utazás és egészség:  Javasoljuk, hogy 
védje magát diftéria, tetanusz, gyer-
mekbénulás, tífusz, malária és Hepa-
titis A és B ellen, valamint vegye fel a 

-
kát: a rendszeresen szedett gyógysze-

gyógyszereket is, amelyek utazás 

(hasmenés, láz, stb.) ellen védenek. 
Javasoljuk, hogy kössön baleset-, 
betegség- és poggyászbiztosítást, 
mert a betegellátás és a betegszállítás 
költségei nagyon magasak. A különbö-

-

iroda szolgál. 

Légitársaság: A 2005.12.14-i 

-
ségünk, hogy foglaláskor tájékoztassuk 

-
nyiben ezt a foglaláskor még nem 
tudjuk teljes bizonyossággal megadni, 
tájékoztatjuk Önt az utazáshoz való-

biztossá válik a légitársaság kiléte, 
értesíteni fogjuk Önt. A légitársaság 

leghamarabb tájékoztatjuk Önt.

tartozó légitársaságok listáját megta-

Járatok és menetrendek: Szervezési 
-

egymással nem kombinálhatók, az 
-

összeállítása az Ön nyaralását meg-

-
forduló változásokkal számolni kell. A 

-
zási irodában kaphat tájékoztatást.

okmányban tüntetjük fel, amelyet Ön 

szervezési okból változhat a légitársa-

de megtörténhet az is, hogy a kiírt 

-

tolódik.
A menetrend- és más változtatások 

légitársaság fenntartja magának.
Amennyiben a fenti esetek valame-

-
értését.

Késés:

-
-

szolgáltatásokért és más egyéb kárért 
sem. Kérjük, vegye figyelembe, hogy 

élvez a menetrend pontos betartá-

napja nem a pihenést, hanem az uta-
zást szolgálja.

a transzferbuszokhoz irányítja Önt. 
Megértését kérjük azokban az ese-

közlekedési vagy egyéb más okból a 
-

lenne a katalógusban megadottnál. A 
transzferbuszok esetenként több szál-
lodát is érintenek, így nem garantált, 
hogy az Ön által foglalt szálloda lesz 

bejáratát a transzferbusz nem tudja 
megközelíteni, ezért megtörténhet, 

gyalog kell megtenni.  Amennyiben 
több szállodát foglalt, a szállások 
közötti transzfert az ár nem tartal-
mazza. TUI Prémium utasaink részére 
felár ellenében privát transzfer foglal-
ható, mellyel érkezés után Önt köz-
vetlenül a foglalt szállodába szállítjuk 
taxival, mini busszal, vagy limuzinnal.

TUI képviselet: Megérkezéskor 
-

szolgál, majd fogadóórákon illetve 
indokolt esetben akár éjjel-nappal az 

azok a programok kivételek, ahol ezt 
-

tartalmazó borítékban olvasható. 
Kérjük amennyiben kívánsága, prob-
lémája lenne, azt a helyszínen azonnal 
jelezze, hogy kérését mihamarabb 
teljesíteni tudjuk.

Elhelyezés: A foglaláskor megadott 

-
rálása kizárólag a szolgáltató hatás-

nem tud vállalni. A szubtrópusi klíma 
következtében gyakran találkozunk 
rovarokkal, amelyek a szállodákban 
is elfordulhatnak. Javasoljuk, hogy 
vigyen magával rovarirtó szert és 

King size ágyat biztosítanak két vagy 

Öltözködés:

pamut nyári ruha, napszemüveg, vala-

estékre és a klimatizált helyiségekre 
való tekintettel vigyen magával mele-
gebb ruhadarabokat is. Kirándulásokra 

-

Javasoljuk, hogy a téli hónapokban 
-
-

nadrág, takart vállak). Templomok és 
-

-

takart vállak).

Egyágyas szobák: A legtöbb szálloda 
kevés egyágyas szobával rendelkezik, 
amelyek mérete, berendezése és 
fekvése gyakran eltér a standard két-
ágyas szobákétól. 
 
Légkondicionálás: 

szálláshely leírásában olvasható. Meg-
történhet, hogy a klímaberendezést 

-

Az esetleges áramkimaradás vagy 
feszültségingadozás okozta problé-
mákat a szálláshelyek általában helyi 

teljesítménye a klímaberendezések 

-

ablak mellett ill. a szoba elhagyásakor 

zárható ki, hogy a klímaberendezések 

légteres szobák esetében nem min-

mindegyik légtérben. Amennyiben 

Beszéljünk nyíltan!
Kedves Utasunk!

-
sát katalógusunkból választotta. Biztosítjuk arról, hogy minden 

kellemes és zavartalan legyen. Szeretnénk, ha velünk töltött 
szabadsága az év legszebb napjai közé tartozna, és felejthetet-
len élményekkel térne onnan haza.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi sorokat. Ezzel szeret-
nénk elkerülni, hogy téves elvárások vagy hiányos információk 
miatt kellemetlen élményekben legyen része üdülése alatt.
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-

függ a szállodában rendelkezésre álló 
készülékek számától, így a helyszínen 
derül ki, hogy tudják-e biztosítani.

Pótágy: A szálláshelyek többnyire 
standard kétágyas szobákat pótágyaz-
nak, kivéve, ha a szoba leírásában 

szoba szerepel. A kétágyas szobák a 
-

válhatnak. A pótágyak többnyire nem 

-
lyek, és a megszokottnál keskenyeb-
bek vagy rövidebbek is lehetnek. 

Apartmanok/Nyaralók: 

nyaralók konyhájának felszereltsége 
nem biztos, hogy megegyezik az 
Ön konyhájának felszereltségével. A 
konyhasarok minimális felszereltsége: 

-

állnak) az adott szálloda leírásánál 
olvashatók. 

Hitelkártyák: Kérjük vegye figyelem-
be, hogy egyes szállodák biztonsági 

esetleges extra fogyasztások fedezés-
ére, amennyiben nem tud hitelkártyát 
felmutatni.

(check-in/check-out): A nemzetközi 

vendégek többnyire délig tartóz-

15 óra tájban költözhetnek be. A szál-
lásadók természetesen igyekeznek az 

-
loda töltése megengedi. Sok szállás-

-
gyász tárolására a szoba elfoglalásáig, 

-

-
hívjuk a figyelmét arra, hogy az utazás 

hanem az utazást szolgálja.

Szoba mérete: A leírásban meg-
adott méret az összes lakóegységet 

majdnem minden 

-

fordulhat, hogy bizonyos adók nem 
foghatók tökéletesen. A magyar adók 
nem foghatók.

Víz- és áramszolgáltatás: 

-
nak a víz- és áramszolgáltatásban. A 

befolyással. Sok országban a meleg 
vizet napenergia segítségével állítják 

Minimális utaslétszám: Egyes ajánla-
tok esetében meghatározzuk a mini-
mális utaslétszámot. Amennyiben nem 

-
ra, abban az esetben megpróbálunk 

hogy az utat le kell mondanunk. Ilyen 

Ellátás: A választott szálloda leírá-
sánál olvashatja, hogy az adott szál-
lodában milyen ellátás foglalható. Az 
egy szobában lakók ellátásának meg 

érkeznek a legtöbb szálloda esetében 

Amennyiben korán kell elhagynia a 

Általánosságban a félpanziós ellátás 

elutazás napján a reggelivel ér véget.

All inclusive csomag: Az adott 
szálloda leírásában található azon 
szolgáltatások felsorolása, amelyeket a 

-
sen olvassa el a leírásokat. A legtöbb 

Borravaló: A borravalót mindenki 
-

is. Szokásos mértéke a bárokban és 
éttermekben a számla végösszegének 
10-15%-a.

Sport: Az egyes szállodáknál felso-

függvényében és a rendelkezésre álló 
-
-

igényét azonos mértékben kielégíteni. 

bizonyos szolgáltatásokra hosszabb-
rövidebb ideig várakozni kell, amiért 
szíves megértésüket kérjük.

Szórakozás: Kérjük, vegye figye-
lembe, hogy a nemzetközi klubok és 
szállodalétesítmények szórakoztató 

-
ven (többnyire angolul, németül, és az 
adott ország nyelvén) folynak.

Strand/medence:
strandok többnyire nyilvánosak, bár 
alkalmanként a szállásadó üzemelteti 

Emiatt a strand tisztán tartása a helyi 
-

sége, de természetesen a szálloda 

fenntartására. Önt is kérjük, ügyeljen 
a strand tisztaságára és ne hagyjon 
hátra szemetet távozáskor.   
A klímaváltozások, a széljárás és az 

-
nek meg, de a víz munkája is nagy-
mértékben befolyásolhatja a strand 

körülményekre sem a szállásadó, sem 

vonatkozó figyelmeztetéseket a stran-
don vagy a szállodában, és figyeljen 

változásaira is. 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy 

-

rendelkezésére.

Gyermekek: Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy a legkisebbek 
is jól érezzék magukat, ezért sok szál-

a gyermekeknek (általában német ill. 
angol nyelven). A gyermekek számára 

gyermekklub szolgáltatásai nem azo-
nosak az óvodában megszokottakkal 
és nem 24 órás felügyeletet jelente-
nek. A gyermekek akaratuk ellenére 

állnak rendelkezésükre, alkalmanként 
felár ellenében. Javasoljuk, hogy már 

vonatkozó igényüket. A legtöbb szállo-

felül minden extra kérést a foglaláskor 
le kell jelenteni. Bizonyos szállodák a 

Építkezések: Még gondos odafigyelés 

-
dezések és a létesítmény egyes részei 
folyamatos karbantartást, javítást 

-

szíves elnézését és megértését kérjük. 

Éjszakai nyugalom: A déli orszá-

akár a kora reggeli órákig is tarthat. 
A szállodák környékén – különösen a 
nyaralóhelyeken – bárok, diszkók és 
más szórakozóhelyek is vannak, ame-
lyek a helyi hatóságok által kiadott 
engedélyek alapján tartanak nyitva. 
Kérjük, legyen arra is tekintettel, hogy 
a szálloda üzemeltetetésével is járhat 
zajhatás (pl. teherautók, aggregátorok, 
stb.) 

A szállodai szol-
gáltatásokban bizonyos korlátozások 

-
ban. Ezt a körülményt a részvételi díj 

Hazautazás:
-

-
ható.

Szuvenír és természetvédelem: A 
washingtoni természetvédelmi megál-

-
tokat és növényeket védi, amelynek 
értelmében azok ki- és behozatala 

fenti megállapodás ellen, azt pénz-

szabadságvesztéssel büntetik. Amit 
semmiképpen ne vegyen magának, 
vagy ajándékba:

növények
Pillangók, bizonyos rovar fajták

-

-
gáj)

medve, gazella, antilop)
-

békák, kígyók, krokodilok, kajmánok, 

készült tárgyak
-

www.bmf.gv.at weboldalokon olvashat.


