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Szükséges okmányok: 



Az ideiglenes személyigazolványt  nem fogadja  el
Nagy-Britannia!



Buszok







Autóbusz, sofőrök

• A programon két sofőr vezet felváltva. 
Helyismerettel rendelkeznek.

• Modern, kényelmes, az EU-ban is elfogadott 
busz lesz.

• WC-t a buszon nem kellene használni, 
megállunk gyakran

• DVD-lejátszó (filmet hozhatsz)



Buszon





Tranzitszállás Köln



Aachen



Gent



Tranzit



Beköltözés előtt…



és után…







Átkelés Csalagúttal





Átkelés a Csalagúton



Oxford



Christ Church College



Bodleian library



Host Family







SZÁLLÁS ANGLIÁBAN (4 ÉJ)

CSALÁDI ELHELYEZÉS

• A családtól külön szobában 2-3-4 fő

• Fürdőszoba-használat, teljes ellátás 
(reggeli, csomagolt ebéd, vacsora)

• Ajándékot nem várják el, ám ha viszel, jól 
esik nekik.

• Konnektor-átalakító adapter kell!





A családokról

Érkezéskor és elutazáskor autóval visznek.

Légy toleráns és kedves a vendéglátó 
családdal! (kisgyerekes v. idősebb családok)

Helyi képviselő, megbízható családok

Tartsd tiszteletben a család házirendjét! Ne 
zuhanyozz, ne hangoskodj 22:00 után, vesd le 
a cipőd, (padlószőnyeg van!) Időben menj 
reggelizni és vacsorázni!

Mosolyogj!!!



• Reggeli: müzli, cornflakes, tej, lekvár, Nutella, 
gyümölcslé, tea, kávé, pirítós; néha English 
breakfast : tojás, sonka, kolbász, bab, bacon

• Ebéd: Két szendvics, kis chips, egy db csoki vagy 
müzliszelet, gyümölcs és ital

• Vacsora: ez a napi főétkezés! (különböző 
húsételek körettel, spagetti, stb) Desszert is 
jellemző.







Tisztelt felnőtt utasok!!!

KÉRJÜK ,VEGYÉK FIGYELEMBE A KÖVETKEZŐKET:

1. A családi elhelyezés nem hasonlítható 3-4-5 
csillagos szállodához.

2. A szobák sokszor csak 6-8 négyzetméteresek.
3. Felnőtt méretűek az ágyak, de ritkán 

emeletesek is lehetnek.
4. London környékén lehet a család színesbörű is.
5. Nem csak a család alkalmazkodik hozzánk, de 

nekünk is illik tiszteletben tartani a szokásokat!



6.Nincs Welcome Drink és az étkezés sem ”all
inclusive” !

7.Cégünk 23 éve sikeres és népszerű 
diákutakat szervez, a diákutak
egyszerűségében és nagyszerűségében! 



Liverpool





Chester





Llangollen







Llangollen River Dee Bridge



Menai Bridge





Caernarfon Castle



Conwy



ConvyConwy



Snowdonia



Portmeirion



Llechwedd
A.



Bodnant Garden



Bets-y-Coed



Warwick Castle





Szállás Liege mellett 





PÉNZÜGYEK
Alapár. 125.900/-18/ 134.900/+18/

2X tranzitszállás: 2X 8.900Ft + tranzit 6.300 Ft
150.000FT/-18/ 159.000Ft/+18/

Az ár tartalmazza:

 Autóbusz-közlekedés, autópályadíjak, sofőrök
napidíja,

 4 éj szállás Angliában vendéglátó családnál,
ellátással

 Átkelés: retur Eurotunnel

 Idegenvezetés díja

 Tranzitszállás 3 éjszaka / reggeli nélkül/



TOVÁBBI KÖLTSÉGEK:

-Utasbiztosítás (nem kötelező):
(-18) 2.700 Ft      (+18) 4.900Ft

-Storno (útlemondási biztosítás) (nem kötelező):
a részvételi díj 1.4%-a  2.100 Ft     2.230Ft



Az alap összegen   felül fizetendő:

Belépőjegyek a múzeumokba:

/-18/  kb. 85 GBP         

/+18/ kb. 120 GBP  



PÉNZÜGYEK
A részvételi díj befizethető havi részletekben.

Ha valaki egy összegben fizet akkor min. 40%-ot kell

először fizetni,majd 45 nappal utazás előtt a hátralékot
egyben!

Utazás előtt 45 nappal mindenkinek a a teljes összeget be kell
fizetni!

A választott belépőket GBP-ben

Az utasbiztosítást szintén erre az időpontra kérjük beadni.



Fizetés részletekben, elsősorban 
utalással, vagy csekken:

OTP 11713005-20605346-00000000

Budapest Bank
10100716-61084300-01004001 



A közleményben rá kell írni az 
utalásra, vagy a csekkre:

Közlemény: GBK 199/2017, utas neve…

Kedvezményezett:
CHALLENGE HUNGARY Kft.





Utasbiztosítás:

- Betegségbiztosítás: baleset esetén fizet 
maradandó sérülésre, kórházi kezelésre, 
halálesetre.

- Poggyászbiztosítás, beteg hazaszállítása, 
rokonok kiutazása, elveszett úti okmányok 
pótlása

- A utazás előtt egy hónappal kell fizetni!



X





Utazási feltételek- Útlemondás

Ha az utas , az utazás megkezdése előtt 61 napon túl eláll az 
utazási szerződéstől bármely okból (lemondja az utat), az iroda 
részére költségtérítés fizetésére köteles, melynek mértéke 1.500.-
Ft/fő.

a, Csoportos tanulmányutak esetén:
• az utazást megelőző 60-46 napig tartó időszakban történő 

elállás esetén: 10% bánatpénz fizetendő a teljes részvételi díjat 
figyelembe véve

• a külföldi partnerek szigorúbb lemondási feltételeinek 
megfelelően, amennyiben az utas lemondási szándékát az 
indulást megelőzően 45–0 nap időtartamban jelenti be, illetve 
előzetesen nem jelenti be, hogy nem vesz részt az utazáson, úgy 
bánatpénzként a teljes részvételi díj 100%-át köteles megfizetni.



Autóbusz kaució:

1.000 FT/fő, melyet az idegenvezetőnél 
helyezünk letétre, és károkozás, /törés, 

rágógumi szövetbe ragasztása, rongálás stb./  
indokolatlan szemetelés,  esetén jegyzőkönyv 

alapján, a közös összegből kerül térítésre!!! 
Nincs jelentősége az okozó kilétének! Az utazás 

végén  az összeg egésze, vagy részben 
visszaadásra kerül!!! Nagyértékű károkozás 

további jogi következményekkel, egyéni 
felelőséggel jár!



Cipőtalp nyoma



A Fish and Chips finom étel   DE a buszra nem lehet felvinni!



Az ülés mögötti háló újságtartó, és nem 
üdítős palackok tartója!



Csomagolás

Az útra vihető:

• fejenként 1 db bőrönd, max. 20 kg súllyal

csomagtartóba.

• fejenként egy táska, pl. hátizsák 
(kézipoggyászként) busz fedélzetére.

• DVD-ket,  is lehet hozni !



A kiránduláshoz gurulós bőrönd 
javasolt!



Csomagolás

• A buszra felvitt kézipoggyászba: szendvics, 
italok, iratok! (kártya - személyi igazolvány 
elég), EU-s TB kártya, fényképezőgép, kispárna



MIT / HOGYAN CSOMAGOLJ?

Angliában sokszor esik az eső. Vízhatlan, 2 pár 
kényelmes cipőt hozz! Sokat fogunk 
gyalogolni.

Széldzseki, hosszú vízhatlan kabát!

Rétegesen öltözködj!

Gyógyszerek, egészségügyi dolgok, amik kint 
nem kaphatók



Csomagolás, utazás

Ne utazz szűk ruhában!

Italok: szénsavmentes víz, kis üdítő.

Szendvics: Ne legyen romlandó (májkrém, 
párizsi, gépsonka, kenőmájas)

A személyi igazolvány legyen érvényes a 
hazaérkezés után még egy héttel!



Mobiltelefon-használat

• Érdeklődj előre szolgáltatódnál!

• A roaming tarifa sokkal drágább! 

• A fogadott hívásért is kell fizetni!

• SMS-ezni olcsóbb, mint hívni

• Feltöltő-kártyás készüléknél  a kártyán kell 
lennie egy minimum összegnek

• Előfizetéses telefonnal egyszerűbb a hívás.

• Ingyen wifi jellemző sok helyen



KÖLTŐPÉNZ

• Euro fémpénz (az utazás alatt a mosdókhoz 
kell) összesen kb. 6-8 EUR

• Kb. 50 GBP  (élelmiszer kinti vásárlással 
együtt)

• Kb. 50 EUR Aachen + Gent + hazafelé



Határidők:
• Jelentkezési lapok leadása angoltanárod részére:

2017.03.14.
• Előleg + Útlemondási díj  befizetése szervezőnek 
(Challenge): 2017.03.20. Később nem lehet kötni!
• Havi részlet minden hó 15-ig 15.000Ft + melléklet        

szerint             
• Belépők GBP-ben 2017.10.01-ig szervezőnek!
• Utasbiztosítás befizetése: 2017.10.01 –ig



Lejárt: világoslila, hátul: Sir Edward Elgar

Érvényes: sötétlila, hátul: Adam Smith



Lejárt: hátul: Sir John Houblon

Érvényes: hátul: Matthew Boulton és James Watt





Ha kérdés merül fel:

• Challenge Hungary Kft 06-1-343-3030

• www.challenge.hu

• info@challenge.hu




