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KEDVES TAGTÁRSUNK !
Örömmel tájékoztatjuk, hogy az elmúlt évek sikere alapján ez évben is megszerveztük az Olasz
tengerparti nyaralás lehetőségét tagjaink és pártoló tagjaink részére kedvező árakon.
Az üdülés a már jól ismert négy csillagos Albatros Campingben a Monfalcone-öböl partján érhető el
egyéni kiutazással. Itt az elhelyezés: 4 személyes, telepített lakókocsikban történik, melyek a tengerparttól
150-250 méterre, árnyékos helyen, egymástól zöld sövénnyel elválasztott bokszokban állnak. A lakókocsik
két hálófülkések, elő-sátorral, árnyékoló tetővel, teljes konyhai felszereléssel rendelkeznek. Önöknek csak
ágyhuzatot ( lepedő, paplanhuzat és párnahuzat, kispárna) kell vinniük.
A turnusok szombatonként 12,oo órától a következő szombat 10,00 óráig tartanak. Tehát legkorábban
szombat délben 12 órakor foglalhatók el és legkésőbb az utolsó nap 10,00 órakor el kell hagyni a
lakókocsit.
A lakókocsikat átadás előtt ki kell takarítani és rendbe kell tenni ! Ezzel segítve tagtársaink gondtalan
elhelyezkedését és üdülését. A kemping területén uszoda, ugrótorony, teniszpálya, asztalitenisz és minigolf lehetőség, étterem-pizzéria, super-market és egyéb szolgáltatások, valamint vásárlási lehetőségek
állnak rendelkezésre.
Tagsági igazolvánnyal rendelkezőknek és a visszatérőknek az Április 30-ig történő teljes befizetés esetén
5 – 8 % kedvezményt adunk !
Igény szerint több turnus is leköthető. Tekintettel a férőhelyek korlatozott számára, foglalásnál a befizetési
sorrend a meghatározó! Jelentkezéskor a lekötött turnus árának 50%-át előlegként be kell fizetni, a
maradék 50%-át a turnus kezdete előtt legalább három héttel kell kifizetni.

Az ár tartalmazza:
- üdülőhelyi díjat, villany és gáz használatot, Parkolást
1 gépkocsi részére, Medence használatot
- Hideg-melegvíz, WC, zuhanyzó használatát
- Felszerelt 4 személyes lakókocsi( elő sátorral) használatát

Kaució: 5.000,- Ft
További tájékoztatás a: http://www.olasz-nyaralas.hupont.hu/
Foglalás:

1185 Budapest, XVIII kerület Üllői út 758.Telefon: 294-00-94, 003670 5673361,

003670 3349423 online: http://www.olaszorszaginyaralas.hu
Üdülési lehetőség Olaszországban ( 8 nap 7 éjszaka )
Monfalcone „ Albatros” Camping-ben
Utazás: egyénileg, mindenkinek a saját lehetőségei szerint. Az ajánlott útvonal:
1. Ausztrián keresztül : Budapest – Veszprém - Rábafüzes - Grac - Klagenfurt - Villach - Tarvizio
- Udine - Triest irányában Molfalcone. A sztrádakaputól kb. 4 km – re van az „Albatros” camping. A
városban sárga információs táblák jelzik az útirányt a campingig. Ausztriában( matrica )és az olasz
szakaszon is autópálya díjat kell fizetni. Az útvonal hossza : kb 720 km
2. Szlovénián keresztül: Budapest – Siófok – Nagykanizsa (M7) – M70 - Maribor – Ljubljana –
Trieszt – Monfalcone. ( autópálya díj van !!! )
Az útvonal hossza : kb.: 600 km.
„Albatros” camping: Közvetlen a tengerparton, csodálatos mediterrán környezetben, található
szépen kiépített, gondozott 4 csillagos camping. A camping területén 1-1 úszómedence,
ugrótorony, gyermekmedence, étterem, pizzéria, kávézó, játékterem, szupermarket,
sportfelszereléseket árusító és kölcsönző üzlet áll a vendégek rendelkezésére. A tengerpart
homokos-apró kavicsos a víz fokozatosan mélyülő. A teniszpályáért és a minigolf használatáért
fizetni kell ott helyben.
Étkezési lehetôség: Több lehetőség van. Az egyik, hogy a lakókocsi elő-sátorában főznek a
gáztüzhelyen ( lábas, tányér stb. minden rendelkezésre áll ). A gáz használata az üdülési díjban
benne van. A másik lehetőség, hogy a camping területén lévő étteremben étkeznek.
Orvosi rendelô: Monfalcone -ban van, szükség esetén orvost, mentőt a recepción lehet hívni.
Csak az életmentő beavatkozás térítésmentes! A többi orvosi kezelésért fizetni kell. Érdemes tehát
kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát mindenki számára, illetve olyan utasbiztosítást
kötni, amelyben az orvosi ellátást is térítik.
Az üdülési díj tartalmazza: villany, gáz, hideg-melegvíz és WC, zuhanyzó használatot továbbá a
parkolást, medence használatot, 4 személyes felszerelt elő-sátras lakókocsi használat díját és az
üdülőhelyi díjat. Kérjük, hogy tisztítószereket vigyenek magukkal, mert az nincs az árban!
A lakókocsik: alapterülete kb. 10 m2, amihez kb. ugyanekkora alapterületű elő-sátor járul.. Ez a
férőhely max. 4 fő kényelmes elhelyezésére alkalmas, fiataloknak, családoknak 2 felnőtt + 2
gyerek ajánlott! Alapvetően 2 félék a lakókocsik. Az egyik típus 2x2 franciaágyas, míg a másik
típus 1x1 franciaágy és 2x1 ágy+1 emeletes pótágy. Ebben a típusban van mód a harmadik
kiskorú gyermek elhelyezésére. Mindkét típusban ruhásszekrény és polcok, valamint
konyhaszekrény és a szükséges edénykészlet biztosított. Párna, takaró a létszámnak megfelelően
van. Ágyhuzatot, törülközőt, konyharuhát, mosogatószert vinni kell. Az elő-sátorban 1 asztal, 4
székkel, egy 110 literes hűtőszekrény, ruhaszárító, takarítóeszközök találhatók. A zuhanyozási,
tisztálkodási lehetőség a közös vizes blokkban, a kocsikhoz közel, kb. 40-50 m-re van. Ez az
árban benne van, nem kell külön fizetni.
A Camping címe: Via Giarette 34. - Marina Jiulia 34074 Monfalcone( Italia ) Villaggio Turistico
„Albatros Telefon: 0481 40561, 0481 40562, Fax:0481 40423
Megérkezéskor: Jelentkezés a camping recepcióján útlevéllel és az általunk kitöltött és mellékelt
„voucherrel” ( szállásutalvány ) szombaton 11.00 - 20.00 óra között. (23 óra után kocsival a
camping területére behajtani nem lehet.) recepción állandó ügyelet van, az olaszon kívül németül angolul is beszélnek. Megérkezés után kérjük keresse fel csoportvezetőnket a 32-es
lakókocsiban, akitől az 5.000,- Ft-os kaució befizetése után megkapja a lakókocsi kulcsát és leltár
szerint átveszi a lakókocsi felszereléseit. (Kérjük ezt aláírásával szíveskedjék igazolni.)
Távozáskor: kitakarítva, leltár szerint kérjük visszaadni a lakókocsit és annak felszerelését.
Amennyiben a takarítás és a leltár megfelelő és azt a képviselőnk aláírásával is igazolta
visszakapja a kauciót. Ha nincs kitakarítva, vagy hiányos a leltár (eltörött egy szék, vagy
megrongálódott a lakókocsi) úgy a kauciót nem kapja vissza. Kérjük, hogy ne felejtse el aláírni a
visszaadást sem, mert amíg nincs aláírva, a lakókocsiban lévő érték az Ön nevén szerepel.
Turnusonként a pihenés szombattól - szombatig tart. A lakókocsikat 10.00 óráig kell elhagyni. A
leltár és az általános tudnivalókról szóló tájékoztató a lakókocsiban megtalálható.
Kérjük azt ott is hagyni. Köszönjük.
Jó időt, jó pihenést, jó szórakozást kívánunk !!!
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KEDVES TAGTÁRSUNK
Mielőtt útnak indulna olvassa el az itt leírtakat, mert bizonyos, hogy talál majd olyan
információt, amely segítségére lehet a mit vigyek – mit ne vigyek eldöntésére, avagy a
lehetséges útvonalak közül az optimális kiválasztásában, a kinti programok összeállításában.
Aki nem először jár az ALBATROS campingben, aki már megfordult a környező
országokban és
gyakorlata van az osztrák , szlovén vagy olasz
út- és
programszervezésben, annak valószínűleg nem mondunk újat. Mindazoknak, akik egyéni
úton még nem voltak a felsorolt országokban, úgy gondoljuk hasznos lehet az aktuális
ismereteket csokorba szedni és felhívni ezekre a figyelmét.
Először is arra szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy mi az amire számíthat azért a
pénzért, amit Ön befizetett?
Egy telepített lakókocsi elő-sátorral, teljes felszereléssel négy személy részére, garzon
gáztűzhellyel és 110 literes hűtőszekrénnyel(kis mélyhűtős). Ön(-ök)nek csak ágyhuzatot
(lepedő, nagypárna és paplanhuzat, esetleg saját kispárna) kell vinni. A villany és
gázhasználatért, a parkolásért külön fizetni nem kell, a saját tengerpart használata is
ingyenes. A camping területén található szabad sport eszközök is térítésmentesen
használhatók. A tenisz és a mini golf használatáért viszont fizetni kell.
A Camping, tiszta rendezett, zárt-körülkerített, kényelmes. ABC élelmiszer áruház, pizzéria,
önkiszolgáló étterem, kávézó, játékterem, tenisz, mini golf, diszkó, uszoda, ugrótorony és
gyerekmedence találhatók a lakókocsik közvetlen közelségében. Az úszómedence és az
ugrótorony csak fürdősapkával használható. A tengerpart saját, lekerített és közel van a
kijáratot estétől reggelig lezárják.
Ami nincs a konyhában:
mosogatószer, dörzsi, szivacs, konyharuha, terítő, szalvéta, fűszerek, tehát ezeket vigyük
magunkkal. Számítanunk kell arra is, hogy szúnyogok, hangyák zavarhatják meg
nyugalmunkat éppen ezért szúnyogirtót (spray vagy elektromos), rovarirtót, hangyaport és
WC papírt is vigyünk magunkkal.
Mit vigyünk feltétlenül magunkkal, ha ezeket nem tudjuk nélkülözni ?
Aki a sertészsírt, tejfölt, füstölt, vagy nyersszalonnát nem tudja nélkülözni a főzéshez, ezeket
szükséglete szerint vigye ki, mert ott nem mindenütt kaphatók. A tőkehús, húskészítmények,
húskonzervek, sonka, felvágottak, szárazáruk általában drágábbak, mint nálunk, érdemes
elősütve, előfőzve, lefagyasztva, vagy készen tartósítva magunkkal vinni.
Mit nem érdemes vinni?
Száraztészták, tartós kenyér, tojás, vörös árú, sajtok, ásványvíz, üdítők, sör, bor, pezsgő,
aprósütemény, kekszek.
Olcsó vásárlási lehetőségek:
Monfalconeban: D-piu, C&C ( mondani kell, hogy az ALBATROS campingben lakunk.),Dico,
Impersympli, Emisfero, Mercatore Uno, Lidl, Interspar. EuroSpin
A Camping területén lévő élelmiszer bolt nyitva tartása változó, mindig előre meg kell nézni a
bejáratánál az aktuális kiírást!
Nagybevásárláshoz:
Palmanova ( kb. 25 km az Udine felé vezető autósztrádán a palmanovai kijáró után a
kereszteződésnél jobbra előre kihajtani cca: 100 m után.) EMMEZETA nevű áruház (Camping
áru, műszaki cikkek, ruha, edény, bútor, stb.) Ezzel szemben INTERSPAR élelmiszer
nagyáruház.

3

Kedves tagtársunk!
Reméljük, hogy sikeresen elhelyezkedtek, jól érzik magukat, s annak érdekében, hogy a
következő vendégeinknek se lehessenek panaszaik, apróságok miatt ne kezdjék Ők sem
bosszankodással a nyaralásukat, szeretnénk szíves figyelmüket egy – két apróságra már most
felhívni:
1. A gáz-tűzhelyet kérjük szabályosan használni. Ennek megfelelően:

•
•
•

Kinyitáskor – előbb az égőfej csapját – majd a gyújtólángot – és a gáz palack
csapját nyitjuk.
Elzáráskor – előbb a gázpalack csapját, majd amikor a láng elaludt, az égőfej csapját
zárjuk el.

Bármely rendellenesség, avagy a gázpalack kiürülése esetén azonnal értesítsék
•
képviselőnket, aki intézkedik a hiba elhárításáról, illetve a palack cseréjéről !
2. A lakókocsit és az elő-sátrat, valamint a főző edényeket a turnus végén kérjük tisztán
átadni.
3. A hűtőszekrényeket a lakókocsi elhagyása előtt kérjük leolvasztani, szárazra törülni és
Takarék üzemre visszakapcsolni, hogy a következő vendégek részére is tiszta,
üzemképes állapotban álljon rendelkezésre.
Kérjük, hogy az elő-sátor húzózáraira vigyázzanak, mert csak cserével javíthatóak, s így
a következő vendégeknek már csak a nyitott elő-sátor és az ezzel járó bosszúság jut.
4. A lakókocsi és az elő-sátor berendezési és felszerelési tárgyainak felsorolását a
lakókocsiban található leltár tartalmazza. Átvételkor és átadáskor ennek alapján kell velük
elszámolni.
Reméljük az itt leírtak is az Önök kényelmét szolgálja, éppen ezért ez úton is is jó
pihenést, kellemes nyaralást kívánunk Önöknek.
ALBATROS CAMPING LAKÓKOCSI LELTÁR :
1 db Ventillátor
3 db fakanál
1 db Mikrohullámú készülék + edény
3 db rakodópolc
1 db hűtőszekrény
1 db saláta kiemelő
4 db teás csésze + alátét *
1 db szűrőkanál
4 db kávés csésze + alátét *
1 db merítő kanál
1 db elektromos vízforraló
1 db vágódeszka
6 db pohár
2 db gyümölcstál
6db leveses tányér
1 db tésztaszűrő műanyag, füles
6 db lapos tányér
5 db fazék + lábos
6 db süteményes tányér
3 db fedő
1 db hatszemélyes kávéfőző
2 db mosogató edény
2 db tálca
4 db párna *
1 db konyhakés
4 db pokróc *
1 db konzerv nyitó
4 db műanyagszék + 1 Asztal
6 db leveses kanál
1 db felmosó vödör, felmosóval
6 db villa
1 db szemetes vödör
6 db kés
1 db partvis
4 db vágókés ( műanyagnyelű )
1 db ruhaszárító
6 db kávéskanál
6 db virslitányér
A * -al jelölt eszközökből az 5 személyes lakókocsikban 5 db van.
Konyharuhát, asztalterítőt, mosogatószert, mosogatórongyot, szalvétát célszerű vinni.
A lakókocsiban lévő szobaleltárt kérjük megőrizni, a lakókocsiban hagyni, mert
Turnusváltáskor a leltározás eszerint történik
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AJÁNLOTT KIRÁNDULÁSOK
TRIESZT:
Az egész város mentén gyönyörű hatalmas kikötő húzódik végig. Három egymástól
elkülönült településből áll.
1. A kikötő partján fekszik a múlt században épült „új város” nyugalmas, szép összkép. Régi
mediterrán jellegű. Szűk kanyargó sikátorok ósdi falak. Apró emeletes házak egymás hegyén
- hátán kőkapuk s a jellegzetes kötélre terített holmik.
2.A vasút állomástól egy kis séta a CORSO CAVOURON általános képet nyújt a városról.
Érdekessége a zöldes kupolájú S. ANTONIO templom. Verdi Színház Főtere: PIAZZA della
Unita d’ Italia. Egyik oldalon a városháza, szemben a személykikötő mólója. Innen óceánjáró
hajók is indulnak.
3. A főtér közelében a várdomb. Egy római diadalív. Antik színház romjai a régi vár alatt
(Tergeste Trieszt ókori neve ). Tergeste igazi látnivalója a S. Giusto katedrális. Ez két VI.
századi bazilika, melyet a XIV. században gótikus stílusban egyesítettek.
Közelben egy régi temető. Innen szép kilátás nyílik a tengerre. Mellette ókori leletanyagot
tartalmazó múzeum.
A város környéke:
Kis halászfalú: MUGGIA
OPICINA Karszt község, s innen 3 km. Grotte Gigante 146 m magas cseppkőbarlang.
MIRAMARE kastély isztriai fehér márványból építette Ferenc József. Erzsébet királynő is
szívesen időzött itt.
A víz fölé mered az ősi DUINO-i Vár.
MONFALCONE:
A Trieszt-Velencei vasútvonal vezet erre, saját vasútállomással. A hasonló nevű tengeröböl
északi részén fekszik, hajógyáráról is híres.
Monfalconétól 18 km-re érjük el az Isonzo torkolata alatti lagúnákat. A hajdani római
birodalom hatalmas kereskedelmi központja volt: Aquileia. Innen indult a híres „borostyán út”.
Római kori emlékek láthatók itt.
GRADO:
Az Isonzó lagúnáit a nyílt tenger felé lezáró szigeten fekszik a zegzugos, ódon Grado. A
szigeten hosszan elnyúló, modern fürdőhely sekély vizű homokos strandja, száz szanaszét
szórt szállodája, panziója, a magyarokat Siófokra emlékezteti.
VELENCE:
a régi Velencében csak vízi járművek közlekedhetnek. Ha lehetséges hajón kell Velencébe
érkezni. Velencében legkényelmesebben úgy lehet eljutni, hogy Sabione városig menni az
autóúton, majd ott a parkolóban leparkolni a hajóállomás mellett. Két féle hajó indul:
- Kishajó, de az csak este cca. 18.00-ig közlekedik.
- Nagyhajó, ez ½ óránként indul és késő estig közlekedik.
(Mindkét esetben célszerű a menetrendet megnézni és ahhoz igazodni.)
A Szent Márk tér, a Doge palota, Óratorony, Libnezia fehér márvány palotája, Szent Márk
templom, Velencei festészeti Accadémia (XXIII. Terem összesen), Sóhajok hídja, börtönök,
Séta a Canale Grandén (Vaporettók megállói) de a legszebb gondolán „végigjárni” a paloták
sorát.
Salute templom, Rialto híd, Merceria Velence „Váci utcája”, S. Maria Maggiore templom,
Nem sok idő innen hajóval:
Murano / híres üvegfúvó műhelyei /, S. Giorgio szigete, 1534-1669 között épült a S.
Salvatore templom, Ca’ d’ Oro palota / Gótikus főúri hajlék /, Madonna dell’ Orlo templom.
DOBERDO, ISONZO folyó:
közel Monfalconéhoz / Óriási hősi emlékmű, és múzeum. Doberdo del Lago, sok magyar
katona van itt eltemetve, magyar kápolna. (Gyerekek iskolai tanulmányai miatt is fontos lehet
megtekinteni.)
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HÁZIREND
Kedves vendégeink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket, ezen a szép helyen.
Szeretnénk, ha jól éreznék magukat, ennek érdekében igyekeztünk mindent megtenni
előzetesen is. A többi tagtársunk kellemes pihenése érdekében kérjük, hogy a házirendet
szíveskedjenek betartani.
1. A lakókocsiba 11 óra után költözhetnek be. Érkezéskor a képviselőnél be kell fizetni az
5.000,- Ft kauciót és nála kell átvenni a lakókocsi kulcsát, és leltár szerint, a lakókocsiban lévő
berendezési és egyéb tárgyakat. ( Ezt aláírásukkal szíveskedjenek igazolni. A leltárnak és a
Házirendnek a lakókocsiban kell lennie.)
2. Mindenki csak azt a lakókocsit foglalhatja el, melynek a száma a Voucherén ( utazási jegy )
fel van tüntetve.
3. Nyaralás alatt, kérjük vigyázzanak mindenre, amit érkezésükkor itt találtak és átvettek
használatra, megőrzésre.
4. A következő szombaton, vagy amikor véget ér az Ön(-ök) turnusa 10 óraig kell a lakókocsit
kitakarítva, tisztán, leltár szerint képviselőnknek átadni. Az átadást aláírásával igazolni.
5. A campinget estig még igénybe vehetik, a lakókocsi átadása után is.
6. Kérjük, hogy a hűtőszekrényt leolvasztva, tisztán, de nem kikapcsolva (1-es fokozt) adják át.
7. Nagyon fontos: ha kifogyott a gáz szólni kell a képviselőnek és ő gondoskodik a cseréről.
8. A nyaralással kapcsolatban felmerülő bármi probléma esetén, amit a képviselővel nem
tudnak megnyugtatóan rendezni, telefonáljanak a (00 361) 294 0094, vagy a (00 361) 290
8669 és a (00 36) 70 334 9423 mobiltelefonokra, amelyen elérhetőek vagyunk.
A camping Olasz házirendje
1. Kemping recepciója reggel 08.00 és este 21.00 között üzemel.
2. Családtag vagy barát látogatásakor az útlevelét a recepción le kell, hogy adja. A camping
területén a látogatás 1 óra hosszát lehetséges. A hosszabb tartózkodásnál már napi díjat kell
fizetni. Látogatási idő csak este 21.00-ig tarthat.
3. Kutya vagy más háziállatot érkezéskor be kell jelenteni a recepción . Az állat EU-s útlevelét
kérésre be kell mutatni
4. Minden lakókocsihoz csak egy parkolóhely tartozik amiért nem kell fizetni.
5. Érkezésnél 7.00-tól 13.00-ig lehet kocsival a camping területére bemenni, vagy délután 15.00tól 21.00-ig, 13.00-tól 15.00-ig csendes pihenő van, amikor is kocsival nem lehet közlekedni.
Este pedig 23.00-tól reggel 7.00-ig szintén nem lehetséges kocsival közlekedni.
6. Megérkezéskor adnak a kocsira egy mágneskártyát a kapunyitáshoz és egy címkét melyet a
kocsi szélvédőjére bal oldalt kell felragasztani .
7. A Kemping tenger felé nyíló kapuit 20.oo – 07.oo óráig bezárják.
8. Az időpontokat kérik betartani. Felvilágosítás az irodában 8.00-tól 21.00-ig, pénztár 9.00-tól
12.00-ig vagy 16.00-tól 19.00-ig.
9. Összegyűjtött szemetet, forró és szennyező vizet a védett területen növényeknél elszórni
kiönteni nem szabad. Égő lángot a strandon és a sátorban tilos használni.
10. A szülők személy szerint felelnek a gyerekeik cselekedeteiért.
11. Az előírások betartása dacára keletkezett lopás, tűz, és egyéb károkért nem vállal
felelősséget az
Igazgatóság.
12. A vendégek kötelesek a Camping rendjét és az előírtakat tudomásul venni és betartani.
Jó nyaralást kívánunk, és ha jól érezték magukat jövőre is szeretettel várjuk Önöket.
Üdvözlettel:
Magyarországi Szamaritánusok Budapesti Szoc. Egyesülete
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MAGYARORSZÁGI
H-1185 Budapest, Üllői út 758
SZAMARITÁNUSOK
Tel/Fax: (061) 294 0094
BUDAPESTI SZOCIÁLIS
EGYESÜLETE
E-mail:usb@szamaritanusok.hu *** Adósz.: 182294439-1-43 *** http://www.olaszorszaginyaralas.hu

Részvételi Szerződés a Monfalcone-i üdüléshez
amely szerződés létrejött a Magyarországi Szamaritánusok Budapesti Szociális Egyesülete által
korlátozott férőhelyen szervezett szociális üdülési lehetőség (az olaszországi Monfalcone városban lévő
ALBATROS **** Campingben telepített és elő - sátorral felszerelt lakókocsikban) igénybevételére a
Magyarországi Szamaritánusok Budapesti Szociális Egyesületének és az USB Országos Szamaritánus
Társaság tagjai és tagszervezetei, valamint pártoló tagjai közül az itt megnevezett:
……………………………………..……..………………..(tag, pártoló-tag) résztvevő és a Magyarországi
Szamaritánusok Budapesti Szociális Egyesülete között az alulírott napon, és alábbi részvételi feltételek
mellett:
1. A részvételi szerződés az Ön által kiválasztott ……………. számú lakókocsiban
2010…… …. hó ……. –tól ……… -ig terjedő időpontra történő előjegyzéssel és a részvételi összeg 50 %ának előlegként történt egyidejű befizetésével jön létre. Abban az esetben ha a Magyarországi
Szamaritánusok Budapesti Szociális Egyesülete valamely ok miatt (pld.: hely hiány miatt, vagy várólista)
csak feltételesen fogadja el a jelentkezést, a részvételi szerződés csak abban az esetben jön létre, ha az
elfogadásról szóló értesítés után az előleg befizetése megtörtént. (Ezt minden esetben Nyugta igazolja.)
2. A részvétel időtartamán belül: a szolgáltatások meghatározásáról, teljesítésének módjáról és a
részvételi díj összegéről a Magyarországi Szamaritánusok Budapesti Szociális Egyesülete által kiadott
„Tájékoztató” ad információt.
Az utazás minden esetben egyénileg történik és az úti okmányokról (pld.:
személyi igazolvány vagy útlevél, gépjármű és utasbiztosítások,stb.) Önnek kell gondoskodnia.
3. Bel- vagy külföldi árváltozások, valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt a „Tájékoztató”- ban
közölt árak módosításának jogát fenntartjuk. A már befizetett előlegre és teljes részvételi összegre az árés árfolyamváltozás nem vonatkozik.
4. A résztvevő az utazásra vonatkozó és mindenkor érvényes úti okmányokat, vám, devizaszabályokat és
egészségügyi előírásokat, stb. köteles előzetesen megismerni és az utazás során betartani. Ezek
elmulasztásából származó bármely kárért felelősséget nem vállalunk.
5. Ha Ön az utazás megkezdése előtt 30 munkanapon belül írásban lemondja azt és eláll a szerződéstől,
(vagy hatósági elutasítás miatt/útlevél) az alábbi mértékű kezelési-költségeket kell megfizetnie:
alapesetben(normál lemondási időben, az indulási időpont előtti 31. munkanapig) :
20%
Amennyiben a lemondás :
- az utazás kezdete előtti 30.–15. munkanapok valamelyikén történik a részvételi díj : 30 % - át,
- ha a 14. – 7. munkanapok valamelyikén történik a részvételi díj :
50 % - át,
- az utazást megelőzően 7 munkanapon belül történik a részvételi díj:
70 % - át
kell lemondási költségként megfizetnie.
A lemondás elmaradása esetén a részvételi díj :
fizetendő.

100 % - a

6. Monfalconéban a lakókocsi kulcsainak és berendezési felszerelési tárgyainak átvételekor 5.000,- Ft
kauciót kell fizetni. A kaució a leltári tárgyak és a takarítás fedezetét képezik. A lakókocsi elhagyásakor az

ottani képviselőnk veszi vissza a lakókocsit és a leltári tárgyakat. Amennyiben nincs hiány és megfelelő a
lakókocsi rendje és tisztasága is, a kauciót visszafizetjük.
Hiány és rendetlenség esetén a kaució nem jár vissza.

7
7.Az utazás során a személyi és vagyoni biztosításokról Önnek kell gondoskodnia. Az utazás során
harmadik személyeknek okozott kárért személyesen Ön tartozik felelősséggel, melyet a megkötött
biztosításán keresztül a biztosítója átvállalhat.
8. A szolgáltatás természetes környezetének rendkívüli okokból történő megváltozásával járó károkért a
Magyarországi Szamaritánusok Budapesti Szociális Egyesülete felelősséget nem vállal.
9. Úti poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utazása és kinn tartózkodása ideje alatt Ön gondoskodik.
10 Az utazás során történt baleset, hirtelen rosszullét esetén az életmentő beavatkozás Ausztriában,
Szlovéniában és Olaszországban is ingyenes az országok között meglévő egyezmények alapján. A nem
életmentő beavatkozások, illetve gyógykezelésekért viszont fizetni kell. A fizetés átvállalására
utasbiztosítás keretében van mód, ezt minden utas maga intézi.
11. A Magyarországi Szamaritánusok Budapesti Szociális Egyesülete nem köteles a részvételi díjat
leengedni, illetve abból visszatéríteni, ha Ön valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az
érdekkörében felmerült okból nem vesz (illetve nem vett) igénybe.
12. Amennyiben az utazást háborús események, sztrájkok, vagy elháríthatatlan természeti jelenségek és
technikai akadályok befolyásolják, s ezért a szolgáltatások nem érhetők el, ennek elmaradásáért a
Magyarországi Szamaritánusok Budapesti Szociális Egyesülete felelősséget nem tud vállalni.
A részvételi szerződés teljesítése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket felek igyekeznek
megegyezéssel megoldani. Ennek hiányában a Ptk. Vonatkozó előírásai az irányadóak. Felek a
keletkezett jogviták rendezésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos hatáskörét ismerik el.
Felek a szerződést átolvasták és értelmezték, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták:
Budapest, 2012 …………...…. hó …. – n.
Résztvevő tag/pártolótag aláírása:
...………………………………………..
Lakcíme:……………………………………. Tel: ………………………………
A szolgáltatást nyújtó:
Magyarországi Szamaritánusok Budapesti Szociális Egyesülete
H-1185 Budapest, Üllői út 758
Tel/Fax: (+361) 294 0094
URL: www.olaszorszaginyaralas.hu

………………………………………………………
aláírás

Megrendelés és foglalás esetén kérjük a részvételi szerződést kinyomtatni, egy példányát a szükséges
adatokkal kitöltve postacímünkre szíveskedjenek megkülden.
Postacímünk:
1185 Budapest, Üllői út 758

