
Utazási szerződés: A csoportos 
körutazásokra az OTP Travel által 
szervezett külföldi utazások általános 
szerződési feltételei érvényesek. Rész-
letes tájékoztatással jelentkezéskor az 
OTP Travel munkatársai szolgálnak. 
Az Általános Szerződési Feltételek 
honlapunkon olvashatók: 
https://www.otptravel.hu 

Részvételi díj: A katalógusban fel-
tüntetett részvételi díjak szemé-
lyenként, forintban értendők és az 
adott  körutazásnál  részletezett 
szolgáltatásokat tartalmazzák: az 
egyes leírásoknál megadott időtar-
tamú szállás, ellátás, a közlekedés 
költsége, a transzfer a külföldi repü-
lőtérről a szálláshelyre és vissza, a 
feltüntetett programok. 2020. január 
1-től csoportos körutazásaink rész-
vételi díja tartalmazza az illetéke-
ket, valamint minden, a részvételi 
díjhoz elválaszthatatlanul kapcsoló-
dó költséget is; például belépők felá-
ra, szervízdíj (kivétel a helyszínen, 
külföldi valutában fizetendő szer-
vízdíj). Az opcionálisan választható 
egyéb szolgáltatások, mint a bizto-
sítások, a fakultatív programok, a ví-
zumdíj továbbra is a részvételi díjon 
felül fizetendők. 

Szervizdíj: Egyes utazásoknál a 
részvételi díjon felül szervízdíj fizeten-
dő a helyszínen USD-ben vagy EUR-
ban, melynek összege az érintett uta-
zásoknál került feltüntetésre. 

A megrendelő által fizetendő 
teljes díj befizetésének határ-
ideje: Az utazási szerződés megköté-
sekor a megrendelő az általa fizetendő 
részvételi díj legfeljebb 40%-át – kivé-
ve, ha a külföldi közreműködővel kö-
tött szerződés ennél szigorúbb kötele-
zettséget ró az OTP Travel Kft.-re 
– köteles megfizetni. A megrendelő ál-
tal fizetendő teljes díj fennmaradó 
ö s s z e g é n e k  m e g fi z e t é s é r e  a 

Fontos tudnivalók 

megrendelő az utazás megkezdése 
előtti 15. napig köteles.

A megrendelő által fizetendő 
kötbér: Ha a megrendelő az utazás 
megkezdése előtt az utazását le-
mondja, vagy egyéb, nem az OTP Tra-
vel Kft.-nek felróható okból nem vesz 
részt az utazáson, az alábbi bánat-
pénzt tartozik megfizetni:

Az indulási előtti 60. napig 10 000 Ft/
foglalás,
60–36. nap esetén: a részvételi díj 10%-a;
35–15. nap esetén: a részvételi díj 40%-a;
14–4. nap esetén: a részvételi díj 70%-a;
3 napon belüli lemondás esetén, illetve 
lemondás nem közlése esetén a rész-
vételi díj 100%-a. A részvételi díjhoz 
hozzászámítandó a megrendelt fakul-
tatív programok díja is.

Biztosítás: A csoportos körutazások 
részvételi díja nem tartalmaz baleset-, 
betegség- és poggyászbiztosítást, va-
lamint útlemondási biztosítást, me-
lyek megkötését feltétlenül javasoljuk. 
Útlemondási biztosítás kizárólag az út 
lefoglalásakor köthető, mértéke a 
részvételi díj 2 %-a.

Úti okmányok: A kiutazáshoz érvé-
nyes világútlevél beszerzéséről az uta-
zó gondoskodik, annak érvényessége 
és a szükséges vízum beszerzése az 
utazó felelőssége. Az útlevélnek a ha-
zaérkezést követően még legalább hat 
hónapig érvényesnek kell lennie; az ér-
vényesség az egyes országoknál eltérő 
lehet. Az érvényes úti okmányok és a 
vízum hiányából eredő károkért az 
OTP Travel Kft. felelősséget nem vállal. 
Amennyiben az OTP Travel Kft. az uta-
zási szerződés megkötésekor vállalja, 
hogy az utazáshoz szükséges okmá-
nyokat beszerzi, tájékoztatja a meg-
rendelőt az őt terhelő adatszolgáltatási 
határidőkről. A határidők elmulasztása 
miatt meg nem valósuló utazásért, 
valamint ennek felmerülő költségeiért 

a megrendelő tartozik felelősséggel. A 
vízumbeszerzés feltételeiről az OTP 
Travel Kft. irodái adnak felvilágosítást. 

Egészségügyi előírások, védőol-
tások: Az egyes országokkal kapcsola-
tos kötelező védőoltásokról és egész-
ségügyi előírásokról a jelentkezéskor az 
OTP Travel Kft. irodái tájékoztatást nyúj-
tanak, azonban a védőoltások beszer-
zése és az utazásra történő egészség-
ügyi felkészülés az utazó felelőssége. 
Azoknál az országoknál, ahol kötelező 
védőoltás szükséges a belépéshez, azt a 
katalógusban jeleztük.  Az esetlegesen 
javasolt védőoltásokról,  veszélyforrá-
sokról és egészségügyi tudnivalókról a 
www.utazaselott.hu honlap, valamint a 
Nemzetközi Oltóközpont (+36 20 208 
7878, +36 1 78 78 770) nyújt részletes tá-
jékoztatást. További egészségügyi infor-
mációkkal a háziorvosok is szolgálhat-
nak. Bármilyen tartósan fennálló 
egészségügyi problémáról még az uta-
zást megelőzően, jelentkezéskor értesí-
teni szükséges irodánkat. A körutazá-
sok jellegükből fakadóan sok gyaloglást 
és sétát, illetve az egyes utazásoktól  
függően országon belül hosszabb autó-
buszos utazásokat is tartalmazhatnak. 

Idegenvezető: Az OTP Travel csopor-
tos körutazásait a budapesti Liszt Fe-
renc Nemzetközi Repülőtérről kíséri 
magyar idegenvezető, aki egészen a 
hazautazásig az utasok rendelkezésé-
re áll. Ez alól kivételt képez a Srí Lanka-i 
és a „Maja Mexikó” körutazás, ahol a 
helyszínen magyarul beszélő idegen-
vezető biztosított és a repülős utazás 
idegenvezetői kíséret nélkül történik. A 
katalógusban szereplő egyes afrikai 
körutazásoknál az utazók a helyszí-
nen csatlakoznak a csoporthoz, me-
lyet angol nyelvű idegenvezető kísér. A 
15 fő feletti létszámú körutazásokon 
utasaink számára egy fülhallgatóval 
ellátott eszközt biztosítunk, mely az 
idegenvezető ismertetését valamennyi 
résztvevő számára jól hallhatóvá teszi. 
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Az eszköz az utazás végéig utasaink 
rendelkezésére áll. Elvesztése vagy 
megrongálódása esetén 100 EUR kár-
térítési díj fizetendő.

Csoportos körutazások mini-
mum létszáma: Amennyiben a je-
lentkezők száma nem éri el a katalógus-
ban feltüntetett minimum létszámot, 
az OTP Travel Kft. legkésőbb az utazás 
megkezdése előtt húsz nappal írásban 
tett nyilatkozattal felmondhatja az uta-
zási szerződést és az eredetivel azonos 
vagy magasabb értékű helyettesítő szol-
gáltatást kínálhat fel az utasnak. 
Amennyiben a felkínált helyettesítő szol-
gáltatást a megrendelő nem fogadja el, 
az OTP Travel Kft. a teljes befizetett díj 
azonnali visszafizetésére köteles.

Utazás repülőgéppel: Az utazás 
minden esetben turista osztályon tör-
ténik. Egyes repülőjáratokon lehetőség 
van felár fizetése ellenében magasabb 
osztályú helyfoglalásra. Csoportos 
utazásnál a repülőjegyeket az idegen-
vezető adja át a repülőtéren. A repülő-
járatok menetrendjét a légitársaságok 
határozzák meg. A légitársaságok a 
menetrend- és az útvonalváltoztatás 
jogát fenntartják. A pontos indulási és 
érkezési időpontokat az indulás előtt 
átadott úti okmányok tartalmazzák. 
Az utazás első és utolsó napja utazási 
napnak számít, a programok szem-
pontjából nem lehet teljes napnak te-
kinteni. A repülőjáratokon konkrét ülő-
hellyel kapcsolatos kéréseket sajnos 
nincs módunk teljesíteni.

Autóbuszos  köz lekedés  és 
transzferek: a körutazásoknál a re-
pülőtér és a szálloda, valamint a váro-
sok és látnivalók között autóbuszos 
közlekedés biztosított (egyes köruta-
zások országon belüli közlekedése 
egyéb módot – például vonattal törté-
nő utazást – is tartalmazhat a leírás 
szerint). A komfortos, légkondicionált 
autóbuszok mérete a csoportlétszám-
hoz igazodva eltérő. Egyes afrikai uta-
zások a helyszínen szafaribusszal tör-
ténnek. Az autóbuszokon konkrét 
ülőhellyel kapcsolatos kéréseket saj-
nos nincs módunk teljesíteni.

Programok, városnézések: A köru-
tazások programjai az egyes program-
leírásoknak megfelelően eltérő időtar-
tamú városnézéseket és kirándulásokat 
tartalmaznak. Egész napos városnézés 
vagy kirándulás: 4–5 órás program 

magyarul beszélő idegenvezetővel. Fél-
napos program: 2–3 órás városnézés 
vagy kirándulás magyarul beszélő ide-
genvezetővel. Panoráma városnézés: 
belépő nélküli, autóbuszos, informatív 
városnézés helyi idegenvezetővel. Rövid 
séta: maximum 1 óra, mely nem tartal-
maz idegenvezetést. A fakultatív kirán-
dulások a partnerirodák által szervezett 
angol, német (vagy egyéb) nyelvű prog-
ramok, melyek minimum létszáma 
magyar idegenvezető kíséretével az 
egyes utaknál van feltüntetve. A fakulta-
tív programokra előzetes jelentkezés 
szükséges. A programoknál a megadott 
indulási és tovább indulási időpontok 
minden utasra érvényesek. Aki nem kí-
ván a csoport valamely programjában 
részt venni, köteles erről előzetesen az 
idegenvezetőt tájékoztatni. A megadott 
indulási időpontok elmulasztásából 
eredő minden következmény az utast 
terheli, a csoport a késve megjelenő 
utasra csak minimális időtartamban 
várakozhat. Az OTP Travel Kft. a prog-
ramváltoztatás jogát fenntartja. 

Szállodák, szállodai szobák: A ka-
talógusban feltüntetett szálláshelyek 
kategóriába sorolásánál, amennyiben 
eltér az adott ország kategóriába sorolá-
sa a hazaitól, a komfortfokozat hazai 
besorolás szerinti megfelelője is feltün-
tetésre kerül. Az OTP Travel Kft. a szál-
lodaváltoztatás jogát azonos kategórián 
belül fenntartja. A kétágyas szállodai 
szobák nem minden esetben pótágyaz-
hatók. A pótágyazott szobáknál a har-
madik ágy általában a normál méretű 
ágynál kisebb, külön olvasólámpa nem 
tartozik hozzá. Lehetőség van egyágyas 
szoba foglalására is felár ellenében, me-
lyek a magasabb ár ellenére kisebb mé-
retűek lehetnek. Az Amerikai Egyesült 
Államokban és egyes latin-amerikai or-
szágokban három vagy négy fő esetén 
a szobákban két kisebb franciaágyon 
történik az elhelyezés gyermekek és fel-
nőttek esetén is. A nemzetközi gyakor-
latnak megfelelően a szobákat érkezés 
napján 14 órától lehet elfoglalni, az el-
utazás napján 10 óráig el kell hagyni. A 
szállodai szobák nem dohányzók, a 
szobában történő dohányzás esetén 
helyszíni bírságot szabhat ki a hotel.

Étkezések: A körutazások az egyes 
programleírásokban részletezett ellá-
tást tartalmazzák, mely úttípustól füg-
gően lehet kontinentális vagy büféreg-
geli, vagy félpanzió menüs vagy büfé 
re nds z e r be n .  Eg ye s  ü dü lé s t  is 

tartalmazó körutazásoknál az üdülő-
szállóban all inclusive ellátás biztosí-
tott. Kontinentális reggeli: egy péksüte-
mény vagy kenyér, egy-egy dzsem, 
minivaj, kávé vagy tea. Büféreggeli, 
-ebéd ,  -vacsora :  önk iszo lgá lás 
svédasztalos rendszerben, melynek 
tartalma, választéka és minősége a 
szálloda kategóriájától és a helyi szo-
kásoktól függ. Félpanzió: reggeli és va-
csora. Teljes panzió: reggeli, ebéd és va-
csora. A menüs ebéd vagy vacsora 
általában három fogást jelent. Az 
egyes főétkezések a helyi konyhának 
és szokásoknak megfelelőek, italfo-
gyasztást nem tartalmaznak. All inclu-
sive ellátás: reggeli, ebéd és vacsora 
büférendszerben, valamint napközben 
a snack-bár választéka és korlátlan 
mennyiségű alkoholos és alkohol-
mentes italfogyasztás meghatározott 
italokból. Az érkezés és az elutazás 
napján a repülőgép érkezési/indulási 
időpontja miatt előfordulhat, hogy 
egyes szolgáltatások nem teljes mér-
tékben vehetők igénybe. Egyes köruta-
zásoknál vannak olyan étkezések, 
amelyek a korai indulások/késői érke-
zések, vagy a hosszabb autóbuszos 
utazás miatt a napszaknak megfelelő 
hideg csomagot jelentenek.  Az európai 
és a rövid távú repülőjáratok többsé-
gén nincs fedélzeti ellátás, az térítés el-
lenében lehetséges. Speciális étrend 
(beleértve az ételallergiát és ételérzé-
kenységet is) igénye esetén, az utazási 
szerződés megkötésekor szükséges 
irodánk előzetes tájékoztatása, annak 
érdekében, hogy az igényt tudjuk jelez-
ni a külföldi szolgáltatók felé.  

Reklamáció: Bízunk benne, hogy 
utasaink valamennyi szolgáltatá-
sunkkal elégedettek lesznek. Ameny-
nyiben valamelyik szolgáltatással 
kapcsolatban észrevétel merülne fel, 
úgy a helyszínen a hatályos jogszabá-
lyok szerint jegyzőkönyv felvétele 
szükséges idegenvezetőnkkel vagy 
szolgáltató partnerünkkel, melyet a 
visszaérkezést követően 8 napon belül 
kérünk társaságunk részére eljuttatni. 
A panaszokat minden esetben megfe-
lelő körültekintéssel vizsgáljuk ki és or-
vosoljuk. Amennyiben a panasz  elbí-
rálását utasunk nem megfelelőnek 
ítéli meg, úgy jogorvoslatért a megye-
székhelyenként működő békéltető tes-
tületekhez is fordulhat, melyek elérhe-
tősége megtalálható honlapunkon: 
https://www.otptravel.hu/jogorvos-
lati-lehetoseg
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