REPÜLŐS UTAKNÁL
COVID19 intézkedések az ügyintézés során:


kérjük, a kuponvásárlást követő 48 órán belül jelentkezen az útra az
info@pannoniatravel.hu e-mail címen,

a személyes ügyintézés határozatlan ideig szünetel,
a szerződéskötés online úton történik, így kényelmesen otthonról intézheti a
foglalással kapcsolatos teendőket.
 útjaink felől a info@pannoniatravel.hu e-mail címen és a +36 30 592 6107
telefonszámon is érdeklődhet keddtől csütörtökig 11-13 és 13:30-18 óra között.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.



COVID19 intézkedések a repülős útjaink során:
 minden repülős utazásunk esetén audiós eszközöket alkalmazunk, így
idegenvezetőnket az egészségügyi védőtávolság betartása mellett is tisztán és
érthetően hallják,
 minden repülős utunk esetén kötelező a szájmaszk illetve a száj és az orr
eltakarására alkalmas kendő alkalmazása,
 a külföldi buszos partnereink a buszokat minden utazás előtt teljes körűen
fertőtlenítik és minden felszálláskor biztosítják a kézfertőtlenítő használatát,
 a külföldi szállodai partnereink a szobákat a szoba átvétele előtt teljes körűen
fertőtlenítik és biztosítják a kézfertőtlenítő használatát,
 az egészségügyi védőtávolság betartása érdekében, az alkalmazott bérelt busz
méretétől és az egyháztartásból együtt utazók létszámától függően,
korlátozott létszámban , 25-40 fővel lehet, 10-27 fővel lehet az utazáson részt
venni, viszont 10 főtől már garantáltan indulnak az utak, a részvételi díj
arányos díjnövekedése mellett,
 amennyiben járványügyi korlátozás miatt nem indulhat el a program, úgy a
befizetett díj teljes összegét, utalvány formájában, egy éven belül tetszés
szerint felhasználhatja meghirdetett utazásainkra.
A szerződéskötés folyamata:
 a bejelentkezését és az adatok elküldését az info@pannoniatravel.hu e-mail
címen vagy az alábbi linkre kattintva teheti
meg: http://pannoniatravel.hu/jelentkezes ,
 az utazás megkezdéséhez utazási szerződés megkötésére van szükség. Kérjük,
hogy ennek érdekében a következő adatokat küldjék el részünkre: több
megadott időpont és program esetén az utazás pontos időpontja és program
megnevezése, a szerződő fél neve, állandó lakcíme, mobiltelefonszáma,
utastársak neve, születési dátumok, felszállás helye,
 a bejelentkezést követően elküldjük Önnek a visszaigazolást e-mailben,
melyben megadjuk a foglalással kapcsolatos teendőket, fizetendő díjakat,
fizetési határidőket és az utaláshoz szükséges adatokat,
 bankszámla adatok: K&H Bank, HUF számla: 10404065-50526968-72661005





felhívjuk figyelmét, hogy a fizetendő díjakat a visszaigazolást követő két
munkanapon belül szükséges rendezni. A visszaigazolásban szereplő díjakat
rendezheti átutalással vagy banki befizetéssel,
az összeg beérkezését követően elküldjük a számlát és az utazási szerződést,
melyet kérjük, aláírva küldjön vissza számunkra.

Elérhetőségek:
 Székhely és levelezési cím: 2097 Pilisborosjenő, Kavics utca 12. - a
személyes ügyintézés átmenetileg szünetel,
 e-mail cím: info@pannoniatravel.hu -ügyintézési idő: hétfőtől péntekiig 10:0018.00 óra,
 Telefonszám: +3630/592-6107 - ügyintézési idő: hétfőtől csütörtökig 13:0018:00 óra között,
 Weboldal cím: www.pannoniatravel.hu,
 Irodánk a Magyarországi Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) tagja.
Cégadatok:
 utazási iroda: Pannonia Program- és Utazási Iroda,
 engedélyszám: U001537,
 cégnév: Pannonia Humana Kft.,
 adószám: 23006382-2-13, közösségi adószám: HU23006382,
 székhely és levelezési cím: 2097 Pilisborosjenő, Kavics utca 12.,
 cégjegyzékszám: 13-09-188374.
 bank adatok: HUF számla: 10404065-50526968-72661005, IBAN
számlaszám: HU64 10404065-50526968-72661005, SWIFT/BIC
kód: OKHBHUHB

BUSZOS UTAKNÁL
COVID19 intézkedések az ügyintézés során:


kérjük, a kuponvásárlást követő 48 órán belül jelentkezen az útra az
info@pannoniatravel.hu e-mail címen,

a személyes ügyintézés határozatlan ideig szünetel,
a szerződéskötés online úton történik, így kényelmesen otthonról intézheti a
foglalással kapcsolatos teendőket.
 útjaink felől a info@pannoniatravel.hu e-mail címen és a +36 30 592 6107
telefonszámon is érdeklődhet keddtől csütörtökig 11-13 és 13:30-18 óra között.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.



COVID19 intézkedések a buszos útjaink során:
 minden buszos utazásunk esetén audiós eszközöket alkalmazunk, így
idegenvezetőnket az egészségügyi védőtávolság betartása mellett is tisztán és
érthetően hallják,
 minden buszos utunk esetén kötelező a szájmaszk illetve a száj és az orr
eltakarására alkalmas kendő alkalmazása,
 a buszos partnereink a buszokat minden utazás előtt teljes körűen
fertőtlenítik és minden felszálláskor biztosítják a kézfertőtlenítő használatát,
 az egészségügyi védőtávolság betartása érdekében, az alkalmazott bérelt busz
méretétől és az egyháztartásból együtt utazók létszámától függően,
korlátozott létszámban, 25-40 fővel lehet az utazáson részt venni, viszont 25
főtől már garantáltan indulnak az utak, a részvételi díj arányos díjnövekedése
mellett,
 amennyiben járványügyi korlátozás miatt nem indulhat el a program, úgy a
befizetett díj teljes összegét, utalvány formájában, egy éven belül tetszés
szerint felhasználhatja meghirdetett utazásainkra.
A szerződéskötés folyamata:
 a bejelentkezését és az adatok elküldését az info@pannoniatravel.hu e-mail
címen vagy az alábbi linkre kattintva teheti
meg: http://pannoniatravel.hu/jelentkezes ,
 az utazás megkezdéséhez utazási szerződés megkötésére van szükség. Kérjük,
hogy ennek érdekében a következő adatokat küldjék el részünkre: több
megadott időpont és program esetén az utazás pontos időpontja és program
megnevezése, a szerződő fél neve, állandó lakcíme, mobiltelefonszáma,
utastársak neve, születési dátumok, felszállás helye,
 a bejelentkezést követően elküldjük Önnek a visszaigazolást e-mailben,
melyben megadjuk a foglalással kapcsolatos teendőket, fizetendő díjakat,
fizetési határidőket és az utaláshoz szükséges adatokat,
 bankszámla adatok: K&H Bank, HUF számla: 10404065-50526968-72661005
 felhívjuk figyelmét, hogy a fizetendő díjakat a visszaigazolást követő két
munkanapon belül szükséges rendezni. A visszaigazolásban szereplő díjakat
rendezheti átutalással vagy banki befizetéssel,



az összeg beérkezését követően elküldjük a számlát és az utazási szerződést,
melyet kérjük, aláírva küldjön vissza számunkra.

Elérhetőségek:
 Székhely és levelezési cím: 2097 Pilisborosjenő, Kavics utca 12. - a
személyes ügyintézés átmenetileg szünetel,
 e-mail cím: info@pannoniatravel.hu -ügyintézési idő: hétfőtől péntekiig 10:0018.00 óra,
 Telefonszám: +3630/592-6107 - ügyintézési idő: hétfőtől csütörtökig 13:0018:00 óra között,
 Weboldal cím: www.pannoniatravel.hu,
 Irodánk a Magyarországi Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) tagja.
Cégadatok:
 utazási iroda: Pannonia Program- és Utazási Iroda,
 engedélyszám: U001537,
 cégnév: Pannonia Humana Kft.,
 adószám: 23006382-2-13, közösségi adószám: HU23006382,
 székhely és levelezési cím: 2097 Pilisborosjenő, Kavics utca 12.,
 cégjegyzékszám: 13-09-188374.
 bank adatok: HUF számla: 10404065-50526968-72661005, IBAN
számlaszám: HU64 10404065-50526968-72661005, SWIFT/BIC
kód: OKHBHUHB

VÁROSI SÉTÁKNÁL
COVID19 intézkedések az ügyintézés során:


kérjük, a kuponvásárlást követő 48 órán belül jelentkezen az útra az
info@pannoniatravel.hu e-mail címen,

a személyes ügyintézés határozatlan ideig szünetel,
a szerződéskötés online úton történik, így kényelmesen otthonról intézheti a
foglalással kapcsolatos teendőket.
 útjaink felől a info@pannoniatravel.hu e-mail címen és a +36 30 592 6107
telefonszámon is érdeklődhet keddtől csütörtökig 11-13 és 13:30-18 óra között.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.



COVID19 intézkedések a városi séták során:
 minden városi sétánk esetén audiós eszközöket alkalmazunk, így
idegenvezetőnket az egészségügyi védőtávolság betartása mellett is tisztán és
érthetően hallják,
 a kizárólag szabadtéri programhelyszíneket magában foglaló séták esetén nem
kötelező, hanem ajánlott az egészségügyi szájmaszk, illetve a száj és az orr
eltakarására alkalmas kendő alkalmazása, azonban a zárt terű
programhelyszínek esetén kötelező a szájmaszk, illetve a száj és az orr
eltakarására alkalmas kendő viselése,
 az egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében, a szabadtéri és zárt
programhelyszínek alkalmazásától függően, korlátozott létszámban, 25-40
fővel lehet a sétákon részt venni, viszont a program már 20 főtől garantáltan
indul, és 20 fő alatt arányosan növekedhet a részvételi díj,
 amennyiben járványügyi korlátozás miatt nem indulhat el a program, úgy a
befizetett díj teljes összegét, utalvány formájában, egy éven belül tetszés
szerint felhasználhatja meghirdetett városi sétáinkra vagy utazásainkra.
A szerződéskötés folyamata:
 a bejelentkezését és az adatok elküldését az info@pannoniatravel.hu e-mail
címen vagy az alábbi linkre kattintva teheti
meg: http://pannoniatravel.hu/jelentkezes ,
 az utazás megkezdéséhez utazási szerződés megkötésére van szükség. Kérjük,
hogy ennek érdekében a következő adatokat küldjék el részünkre: több
megadott időpont és program esetén az utazás pontos időpontja és program
megnevezése, a szerződő fél neve, állandó lakcíme, mobiltelefonszáma,
utastársak neve, születési dátumok, felszállás helye,
 a bejelentkezést követően elküldjük Önnek a visszaigazolást e-mailben,
melyben megadjuk a foglalással kapcsolatos teendőket, fizetendő díjakat,
fizetési határidőket és az utaláshoz szükséges adatokat,
 bankszámla adatok: K&H Bank, HUF számla: 10404065-50526968-72661005
 felhívjuk figyelmét, hogy a fizetendő díjakat a visszaigazolást követő két
munkanapon belül szükséges rendezni. A visszaigazolásban szereplő díjakat
rendezheti átutalással vagy banki befizetéssel,



az összeg beérkezését követően elküldjük a számlát és az utazási szerződést,
melyet kérjük, aláírva küldjön vissza számunkra.

Elérhetőségek:
 Székhely és levelezési cím: 2097 Pilisborosjenő, Kavics utca 12. - a
személyes ügyintézés átmenetileg szünetel,
 e-mail cím: info@pannoniatravel.hu -ügyintézési idő: hétfőtől péntekiig 10:0018.00 óra,
 Telefonszám: +3630/592-6107 - ügyintézési idő: hétfőtől csütörtökig 13:0018:00 óra között,
 Weboldal cím: www.pannoniatravel.hu,
 Irodánk a Magyarországi Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) tagja.
Cégadatok:
 utazási iroda: Pannonia Program- és Utazási Iroda,
 engedélyszám: U001537,
 cégnév: Pannonia Humana Kft.,
 adószám: 23006382-2-13, közösségi adószám: HU23006382,
 székhely és levelezési cím: 2097 Pilisborosjenő, Kavics utca 12.,
 cégjegyzékszám: 13-09-188374.
 bank adatok: HUF számla: 10404065-50526968-72661005, IBAN
számlaszám: HU64 10404065-50526968-72661005, SWIFT/BIC
kód: OKHBHUHB

