KÖZLEMÉNY 8. (2020.07.14)
A NYÁRI UTAZÁSOKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Utasaink!
A tegnapi napon (07.13-án) megjelent tájékoztatásunk, valamint a Magyar és a Görög Kormány
legfrissebb, utazással kapcsolatos szabályozásai alapján, a mai naptól (2020.07.14.) az alábbi rendkívüli
szabályzatot hozzuk a 2020. július hónapban induló már meglévő (lekötött) nyári foglalásokra.
A szabályzat július 14-én, a megjelenéssel lép életbe és a 2020. július hónapban induló, a szabályzatban
részletezett foglalásokra érvényes!

AUTÓBUSZOS UTAZÁSOK
1. A buszos utakat Irodánk elindítja, részéről az általa az Általános Utazási Feltételekben rögzítettek
teljesítésének akadálya nincs, azaz valamennyi Utasunk részére, akik a Magyar és a Görög Kormány
új szabályozása, be-, illetve kiutazási feltételei ismeretében is fenntartja a foglalását és a meglévő
foglalása szerint vállalja az utazást, biztosítjuk a szolgáltatások nyújtását.
2. Azon Utasaink részére, akik valamely 2020. július hónapban induló autóbuszos utunkra
rendelkeznek foglalással és a Magyar és a Görög Kormány új szabályozása, be-, illetve kiutazási
feltételei ismeretében nem vállalják az utazást és a foglalásukat lemondják – azaz a közöttünk
létrejött utazási szerződéstől elállnak - Társaságunk a szerződésben rögzített összegű bánatpénz
megtérítésére tarthatna igényt.
Mindezek ellenére méltányossági alapon a megfizetendő bánatpénz 50%-át utazási utalvány
formájában megtérítjük Utasainak. Az Utazási Utalvány minden esetben névre szóló, készpénzre
nem váltható és bármely 2021-es Apollon Travel szervezésű utazásra beváltható.
3. A lefoglalt, júliusban induló autóbuszos utazás átfoglalható bármely a katalógusban feltüntetett
repülős útra a különbözet megfizetése mellett. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az átfoglalás
különböző többletköltséggel jár és csak a mindenkori, aktuális szabad kapacitások erejéig tudjuk
az autóbuszos utazást repülősre módosítani. Az átfoglalás költségéről kérjük, minden esetben
egyeztessen irodánkkal!

REPÜLŐS UTAZÁSOK
A repülős utazásokat változatlan feltételekkel indítjuk!

EGYÉNI UTAZÁSOK
Az egyéni szállásfoglalással rendelkező Utasaink esetén a lefoglalt szálláshelyeket biztosítjuk. Amennyiben
az odautazással kapcsolatos kérdés merülne fel, kérjük, keressék fel irodánkat!
Irodánk valamennyi munkatársa továbbra is azon dolgozik, hogy minden Utasunk elégedett legyen
szolgáltatásainkkal és csodálatos élményekkel gazdagodjon nyaralása során!
Köszönjük türelmüket és bizalmukat!
Apollon Travel Kft.
2020. július 14.

