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Kedves Partnerünk!
Az előző évekhez hasonlóan 2016-ban is indítjuk a Budapest – Görögország – Budapest útvonalon
autóbuszunkat, ami 2016. június 6. és október 4. közötti időpontban közlekedik minden hétfőn.
2016. szeptember 26-i indulási időpontban többhetes jelentkezés nem lehetséges.

Buszjegy árak – 2016 – Olymposzi Riviéra
Egy hetes buszjegy
ODA
Június
Július
Augusztus
Szeptember

indulási napok

6., 13, 20., 27.
4., 11., 18., 25.
1., 8., 15., 22., 29.
5., 12., 19., 26.

25.900
VISSZA
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október

indulási napok

14., 21., 28.
5., 12., 19., 26.
2., 9., 16., 23., 28.
6., 13., 20., 27.
4.

Gyerekár 12 éves korig
15.000
Egy út (csak oda v. vsza)
10.000
Fix ülőhely felár
2.500
Vidéki felszállás (irányonként)
3-5.000
Időpont módosítás
2.500
Két- vagy többhetes felár
nincs
Az árak a foglaltság és a lekötött kontingensek függvényében változhatnak és jutalékot nem tartalmaznak.

A helyfoglalás írásban történik a contibus@contibus.hu címen, amelyet 24 órán belül visszaigazolunk. Ha ez nem
történik meg, kérjük a megrendelést újból leadni! A visszaigazolás után a számlát postán küldjük és kérjük a
megadott fizetési határidőig teljesíteni szíveskedjetek! Amennyiben a számlán szereplő összeg nem érkezik be a
fizetési határidőig, a megrendelést töröljük.
Az ülésrendet (jelentkezési sorrendben) irodánk készíti, kizárólag felár ellenében tudunk konkrétan kért helyeket
biztosítani. Csak felárral foglalhatók az alábbi helyek: panoráma-, asztalos-, feljáró előtti és mögötti ülések, ezen
kívül bármely ülés foglalható felárral. Asztalhoz csak 4 és 8 fős társaságokat ültetünk.

Az autóbuszaink megtekinthetők a www.contibus.hu oldalunkon.
FEL-/LESZÁLLÁS
Budapest
Kecskemét
Kiskunhalas
Szeged

MEGÁLLÓHELY
Népliget, Planetárium elől
Pólus Róna parkoló
Malomcsárda
Szabadkai úti Tesco

Indulás (hétfő)
14.00
14.45
15.45
16.15

Érkezés (szerda)
08.00
07.00
05.15
04.45

Az útvonal változtatásának jogát fenntartjuk !
LE-/FELSZÁLLÁS
Thesszaloniki
Makrygialos
Paralia
Olympic Beach
Leptokaria
Platamonas
Nei Pori

MEGÁLLÓHELY
Körforgalom (autópálya mentén)
Dias apartmanház
Stefanos ház
Emmanuil Travel
Emmanuil Travel

Érkezés (kedd)
07.30
08.30
08.45
09.00
09.30
09.45
10.00

Indulás (kedd)
15.00
14.15
14.00
13.45
13.30
13.45
13.00

Vidéki indulási időpontok és helyszínek:

1-es vonal
Fel- és leszállás

Megállóhely

Győr
Tatabánya-Vértesszőlős

Vasútállomás
McDonalds parkoló

2-es vonal
Fel- és leszállás

Megállóhely

Debrecen
Miskolc
Füzesabony
Gyöngyös

Tesco, Kishegyesi út
Búza tér
Mol benzinkút
Toronyház parkoló

3-as vonal
Fel és leszállás

Megállóhely

Veszprém
Székesfehérvár

Jutasi úti Spar parkoló
M7 Shell kút

Indulás (hétfő)
11.00
13.00

Indulás (hétfő)
7.30
9.00
10.00
12.20

Az utasokat kérjük
tájékoztatni arról, hogy
mindig a létszámnak
megfelelő nagyságú és
férőhelyszámú
autóbusz megy a
felszállási helyekre. Ha
kevesen vannak, akkor
7-21 fős kisbuszokkal
történik az utazás az
átszállóhelyig.

Indulás (hétfő)
11:30
12:30

Az utasoknak kérjük megadni ügyeleti számunkat, mely munkaidőn kívül hívható abban az esetben, ha az autóbusz
nincs a megadott helyen és időpontban, illetve ha az utas valamilyen okból nem tud megjelenni a találkozási helyen
és időponton. Ebben az esetben haladéktalan tájékoztatást kérünk, mert a busz nem tud várni.
Ügyeletei szám: 06/309-349-319

Kérünk benneteket, hogy az utasok mobiltelefonszámát szíveskedjetek – a megrendeléssel egy időben elküldeni – a
folyamatos haladás érdekében. Amennyiben nem kapjuk meg, akkor a közvetítő irodától kérünk egy ügyeleti
telefonszámot, amin értesíteni tudunk Benneteket az esetleges nem várt változásról. Ha nem áll rendelkezésünkre
semmilyen mobil elérhetőség, és az utast nem tudjuk értesíteni, nem áll módunkban várni a továbbindulással.
A szálláshely nevét és címét kérjük pontosan megadni.
Az utasokat a megadott szálláshelyig vagy ahhoz képest a legközelebb eső pontig illetve a táblázatban megjelölt
helyekig szállítjuk (ha rendelkezésetekre állnak GPS koordináták, azt legyetek kedvesek a megrendelőn feltűntetni).
Az gépkocsivezető leszállókártyát ad az utasoknak, amin fel lesz tüntetve a visszaindulás pontos helye és időpontja.
Amennyiben a megadott időponthoz képest változás történik, a telepített képviselőket értesítjük (kérjük az Ő
elérhetőségüket is megadni).
Az autóbuszon büfé üzemel: dobozos üdítők, sör, kávé, capuccino, tea, stb. forintért vásárolhatók. A buszon töltött
időre kényelmes, laza ruházatot ajánlunk. Az autóbusz légkondicionált, videóval és toalettel felszerelt (kisbuszok
esetében csak légkondi), valamint dönthető és kihúzható ülések biztosítják a kellemes utazást. Érkezés másnap
reggeli vagy délelőtti órákban a távolságtól, forgalomtól függően. Pihenőket az autópályák melletti parkolókban
általában négyóránként tartunk. Az útra olyan szendvicseket célszerű csomagolni, amik hűtést nem igényelnek.
Személyenként 1 utazótáska vagy bőrönd, 1 kézitáska és családonként 1 hűtőtáska javasolt. A
csomagokat kérjük jól látható helyen névvel és címmel ellátni szíveskedjenek!
A megengedettnél több csomagot csak csomagfelár megfizetése ellenében lehet szállítani.
Csomagfelár: 500 Ft/csomag/irány

Az autóbuszokon a dohányzás tilos!
Leszálláskor a csomagok számát szíveskedjenek ellenőrizni! Amennyiben a helyszínen észrevételt nem tesznek hiányzó, sérült
illetve elcserélt csomag ügyében, úgy irodánkat semmilyen felelősség nem terheli. A ContiBUS nem vállal felelősséget a
poggyász felületét ért, a mindennapi rendeltetésszerű használatból is eredhető kisebb sérülésekért (pl. karcolás, kisebb
szennyeződés, feszülés, horpadás). Az autóbusz utasterében és csomagtartójában felejtett tárgyakért felelősséget nem tudunk
vállalni. Az utazás során túlsúly miatt megsérült bőröndökért felelősséget nem vállalunk (leszakad, eltörik, kiszakad stb.)
Panaszokat csak a márkajelzéssel ellátott keményfedelű poggyászok esetében tételes jegyzőkönyv felvétele mellett fogadunk el.
Az útipoggyászban keletkezett kár értéke csomagonként maximum 50.000.- Ft lehet.

KELLEMES NYARALÁST, JÓ PIHENÉST KÍVÁNUNK!
Neoline - ContiBUS

