Tájékoztató a XI. Autism – Europe Nemzetközi Kongresszushoz kapcsolódó utazási és szállás
lehetőségekről

Kedves Pályázók!
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket a kongresszusra való kiutazás és szállás lehetőségekről,
melyet utazási irodánkon keresztül az adott kapacitás figyelembe vétele mellett egyéni foglalások
esetén kínálunk Önöknek.
Utazási lehetőségek ( menetrend minden esetben helyi időben):
1. Közvetlen járattal Budapest- Edinburgh – Budapest útvonalon
Légi fuvarozó: JET 2
Menetrend:
szeptember 15. Indulás Budapestről 20:00, érkezés Edinburgh-ba 22:00.
szeptember 18. Indulás Edinburgh-ból 16:10-kor, érkezés Budapestre 20:10-kor
Tájékoztató ár: kb. 80.000,- FT/fő, mely tartalmazza a repülőjegyet, illetéket és 1 db feladott
poggyászt.
2. Utazás 1 átszállással
Légi fuvarozó: KLM holland légitársaság
Menetrend: szeptember 15.
Indulás Budapestről 11:20, csatlakozási idő Amszterdamban 50 perc, érkezés Edinburghba14:55.
szeptember 18.
Indulás Edinburgh-ból 17:40-kor, csatlakozási idő Amszterdamban, érkezés Budapestre
20:05-kor
Tájékoztató ár: kb. 116.000,- FT/fő, mely tartalmazza a repülőjegyet, illetéket és 1 db feladott
poggyászt.
A fenti ajánlatok árban a legkedvezőbbek, hosszabb csatlakozási idő esetén az ár kedvezőbb lehet.
Szintén csökkenti az árat, ha nem tartanak igényt a feladható poggyász szolgáltatásra, melynek árát a
fenti árak tartalmazzák.
Szállás lehetőségek:
A konferenciának helyet adó International Convention Centre épületéhez közel található 2 csillagos
vendégházban, vagy 2 – 3 csillagos szállodában ajánlunk szálláslehetőséget.
A szobák jellemzően egy főre vagy két főre reggeli nélkül foglalhatóak.
Tájékoztató árak:
Konferencia 1-3 km-es körzetén belül, egyszerű, turista „budget” kategóriás 3
éjszakára/szoba
2 csillagos vendégházban: kb. 63.000,- 75.000,- Ft, vagy

3 csillagos szállodában: kb. 93.000,--105.000,- Ft
Figyelem!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy megrendelés és nevek hiányában foglalás sem az ajánlott
repülőjáratok, sem a szálláshelyek esetében nem történt, kontingenssel nem rendelkezünk.
Foglalás esetén azonnali 100%-os fizetés szükséges, lemondás csak 100%-os kötbér megfizetése
mellett lehetséges.
Minden egyes ajánlatkérést egyedileg vizsgálunk és igyekszünk az Önök által megadott szempontok
alapján ( ár, kényelem, csatlakozási idő stb. ) az adott napon elérhető legjobb árajánlatot adni az
érdeklődőknek. Amennyiben az Önök által választott szolgáltatás meghaladja a támogatás mértékét
jelentő utazási utalvány értékét, úgy a különbözet irodánknak közvetlenül fizetendő.
Korai jelentkezés esetén a fenti árakat nagy bizonyossággal tudjuk ígérni, de konferencia időszakban a
helyek és lehetőségek egy későbbi foglalás esetén rohamosan csökkennek, így kérjük, hogy a fenti
ajánlatot tájékoztató jellegűnek tekintsék.
További információ és ajánlat kérés:
Szentirmai Erzsébet
Tensi Holiday Kft
telefon: 06-1-3451527 , email: eszen@tensi.hu

