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NORTH-WEST  
EUROPE TOUR 

3 – 13 May 2018  (11 days / 10 nights)



DEAR STUDENTS,

As you may know, D1911 RYEP Committee and C&T Hungary Travel 

Agency organize Europe tours every year for students staying in 

Hungary as part of the Rotary Youth Exchange Program. The purpose 

of the tours is the same as the goals of the Program: to discover and 

learn new cultures, build lifelong friendships and connections, and 

become a global citizen.

We organize two tours each year, one in April and one in May. The 

South Tour focuses on Slovenia, Italy, Monaco and the Cote’d Azur, 

Switzerland and Austria. The North-Western Tour visits the Czech 

Republic, Germany, the Netherlands, Belgium, France and the UK.

This booklet contains information regarding application, terms and 

conditions, and schedule. Should you have further questions, please 

contact us.

Looking forward to meeting all of you!

C&T Hungary team



NORTH-WEST EUROPE TOUR
3 – 13 May 2018  (11 days / 10 nights)

DAY 1 – PRAGUE (CZECH REPUBLIC)

Departure early in the morning. When arriving in Prague in the after-
noon we go on a 3-hour long guided tour exploring the main sights 
and attractions of the city. The tour starts in the medieval centre 
(Old Town Square) and walks you through Charles Bridge, one of the 
oldest bridges of Europe, and ends in the Prague Castle complex. 
Free time in the afternoon. Dinner at the hostel.
Notice: Please prepare snacks & sandwiches for the day as the first 
provided meal is dinner at the hostel!
Accommodation: Prague, Czech Republic

DAY 2 – TRAVEL TO COLOGNE (GERMANY)

We set off to Cologne, Germany. We travel all day, we stop in the city 
only to sleep. Dinner at the hostel.
Accommodation: Cologne, Germany

DAY 3 –  AMSTERDAM (THE NETHERLANDS)

We leave Cologne right after breakfast and travel to Amsterdam. 
We take you to a guided walking tour in the heart of old Amsterdam in 
the afternoon. In your free time you can visit the Anne Frank Museum, 
ride a bike on the Canal Ring, or take a photo at IAMSTERDAM. 
Dinner at the hostel.
Accommodation: Amsterdam, The Netherlands

DAY 4 –  BRUSSELS (BELGIUM)

This day we travel to the “capital city” of the European Union, Brussels. 
We go on a hop-on hop-off tour in the city and we check its well-
known sites: Atomium, Grand Palace, Manneken-Pis. In your free time 
don’t miss the famous Belgian waffles and chocolates! Dinner at the 
accommodation.
Accommodation: Brussels, Belgium

DAY 5 – TRAVEL TO LONDON (UNITED KINGDOM)

We leave Brussels right after breakfast and travel to England. We cross 
the English Channel through the Strait of Dover by ferry, then we set 
off to London. We explore the very best of the city in the afternoon 
with our guide on a combined bus & walking tour. Dinner at the hostel.
Notice: Passport & visa control before entering the ferry. Don’t forget 
to put your documents in your hand luggage!
Accommodation: London, UK



DAY 6 – LONDON (UNITED KINGDOM)

You have free time all day long and you can visit and explore all 
the sights you had a glimpse at the previous day. Recommended 
sights and places: Big Ben, Westminster Abbey, Trafalgar Square, 
The  British Museum, Tower of London, London Eye, Buckingham 
Palace, Royal  Observatory Greenwich, Madam Tussauds Museum, 
Tate Modern, St. James’s Park, Hyde Park, Canary Wharf. 
Notice: No dinner at the hostel.
Accommodation: London, UK

DAY 7 – TRAVEL TO PARIS (FRANCE)

We travel back to the Continent through the Channel Tunnel (Euro-
tunnel) right after breakfast. We arrive in Paris in the evening. Dinner 
at the hostel.
Notice: Passport control before entering the train. Don’t forget to put 
your passport in your hand luggage!
Accommodation: Paris, France

DAY 8 – PARIS (FRANCE)

We go on a guided sightseeing tour by bus stopping at every major 
attraction of the city in the morning. You can visit and explore 
the sights on your own in the afternoon. Recommended sights 
and places: Notre Dame, Musée du Louvre, Pompidou Centre,  
Sacré-Coeur, Musée d’Orsay, Pére Lachaise cemetery, Eiffel Tower, 
Arc de Triomphe, Montmartre quarter, Pont Neuf, etc. 
Notice:No dinner at the hostel.
Accommodation: Paris, France

DAY 9 – RHEIMS, STRASBOURG (FRANCE)

After breakfast we leave for Rheims, where we visit the Cathedral 
of Notre-Dame de Rheims, a World Heritage Site. Then we travel to 
Strasbourg and arrive there in the evening. Dinner at the hostel.
Accommodation: Strasbourg, France

DAY 10 –  STRASBOURG (FRANCE),  
MUNICH (GERMANY)

We discover Strasbourg with its cobblestone streets, charming his-
toric centre (La Petite France), elegant Louis XV buildings, and pictur-
esque canals in the morning. Then we travel to Munich, which lies on 
the fringes of the Bavarian Alps in Germany. We explore the historic 
inner city on a guided walking tour. Dinner at the hostel.
Accommodation: Munich, Germany

DAY 11 – TRAVEL TO BUDAPEST (HUNGARY) 

After breakfast we set off to Budapest. We plan to arrive at 18:00.



TERMS AND CONDITIONS 
USEFUL INFORMATION FOR THE TOUR

Registration & deposit deadline: 30 November 2017

PRICE: 1200 € / tour / person (374.400 Ft / tour / per-
son)

Price includes:

•  Travel by luxury coach

•  Accommodation at youth hostels (triple, quadruple, 6-bed rooms), 
hotels, campsites

•  Meals (breakfast, cold lunch packet – except for Day 1 of both 
tours and free time days, dinner – except for 2 evenings of both 
tours, check the description of the tours)

•  City tours with local English speaking guide

•  English speaking tour coordinators during the trip 

Price excludes

•  Visa fees (if needed)

•  Travel insurance

•  Personal expenses (laundry, postage, beverages, internet fee, tow-
el fee, entrance fees during free time activities, etc.)

Notice: Some hostels do not provide towels in the room. If you forget to 
pack your own, you can buy one at the hostels’ reception.

Voluntary

•  66 € travel cancellation insurance fee (Travel Cancellation insur-
ance can provide coverage of your insured trip cost when you can-
cel a Trip for covered reasons. You can be reimbursed for cancel-
lation fees, up to 80% of your trip cost. See: insurance policy for 
further details)

APPLICATION

Please fill in the application form and sign it before submitting. After sub-
mitting the form, a colleague of C&T Hungary Travel Agency will contact 
you and send you further documents (eg. Travel Services Agreement, 
credit card authorization form, voluntary cancellation insurance policy, 
etc). Your application is final and confirmed when all the necessary doc-
uments are signed and submitted, and the deposit is paid.

PAYMENT 

The total amount of 1200 euros / 374 400 Ft is to be paid in 
3 instalments as follows:

•  € 400 / 124 800 Ft: 30 November 2017  
(deposit to confirm your registration)

• € 400 / 124 800 Ft: 15 January 2018

• € 400 / 124 800 Ft: 01 March 2018

We accept credit card (Visa, Mastercard), bank transfer and cash. 

If your deposit payment is not received by the due date, the reserva-
tion is subject to cancellation without notice.

If you would like to pay via bank transfer, please write your name 
in the comment section of the transfer sheet to make sure we can 
identify the incoming amount. Do not forget to pay the transfer costs 
as well!

Note: Transfers from other countries generally take a week. If we re-
ceive your instalment, we will inform you in an email.

Bank: MKB Bank, Hungary

IBAN: HU98 10300002-66103111-26304888

Swift: MKKBHUHB

Account holder: C&T Hungary Kft.

Account holder’s address:  6720 Szeged, Dugonics tér 12. 
Hungary

If you prefer credit card payment, please ask for the credit card au-
thorization form. We will email it to you for each installment. 

Note: We can charge your card in Hungarian Forints only.

If you prefer paying in cash, it is possible in our office in Szeged. We 
accept euros and Hungarian forints as well.

Note: Please ask for an appointment.

CANCELLATION

All cancellation requests must be done in writing. Please write an 
email if you want to cancel your application. Facebook post, phone 
call or other cancellations are not accepted. The following fees will be 
charged when we receive your cancellation:

If your cancellation is made Cancellation fee will be

60 to 46 days prior to departure 120 Euros / 37 440 Ft (10%)

45 to 31 days prior to departure 240 Euros / 74 880 Ft (20%)

30 to 15 days prior to departure 720 Euros / 224 640 Ft (60%)

14 to 8 days prior to departure 960 Euros / 299.520 Ft (80%)

7 days within departure date or no show 1200 Euros / 374 400 Ft (100%)

DOCUMENTS AND ITEMS YOU NEED TO PREPARE 
BEFORE THE TRIP

•  Valid passport & Visa (Note: please check the visa requirements of 
each country we visit!)

•  Temporary residential permit to Hungary & Schengen Visa (if needed)

•  Travel insurance

•   Working cell phone

•   Travel Request Form & Parental Permission (Note: do not forget to 
have these documents signed before the tours start, and send a 
copy to the Travel Agency as well!)



SCHEDULE

•   Departure day: each tour is scheduled to leave at around 07:00 
from Budapest 

•   Arrival day: each tour is scheduled to arrive at around 18:00 in 
Budapest

Note: students living in Szeged will have a shuttle to Budapest. Other 
students living elsewhere in Hungary should be prepared to travel to 
Budapest in the very early morning hours, or 1 day prior to departure. 

MISCELLANEOUS

We kindly ask you to respect the following rules during each tour:

•   keep the bus neat and tidy at all times

•   be at the meeting points on time as the tour has a tight schedule

•   never miss the evening orientation at the accommodation

•   “4D rule” of Rotary Exchange Program applies during the tours as well

•   any damage caused at the accommodation or the bus is to be paid 
by the student involved

Serious violation of the rules results in the exclusion of the involved 
student from the tour.

CONTACT INFORMATION

Name: Katalin Fogas 
Email: travel@congresstravel.hu
Email: cthungarykft@gmail.com

Phone: +36/20/480 0556
Facebook: Rotary Eurotour 

UTAZÁSI SZERZŐDÉS / TRAVEL SERVICES AGREEMENT
D1911 RYEP EURÓPA TÚRA – NYUGAT / D1911 RYEP EUROPE TOUR – NORTH-WEST

I.  IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK ÉS A SZERZŐDÉS 
LÉTREJÖTTE

1.  A C & T Hungary Kft. (székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2., telephelye: 
6720 Szeged, Dugonics tér 12., cégjegyzékszáma: 01-09-916069, engedélyszá-
ma: U-000045), továbbiakban Utazási Iroda, által szervezett külföldi utazások-
ra a Polgári Törvénykönyv 415-416 paragrafusa, az utazási szerződésről szóló 
281/2008. (XII. 28.) sz. kormányrendeletben, az utazási feltételekben, valamint a 
jelen utazási szerződésben, továbbiakban Szerződés, foglaltak az irányadók.

2.  Az utazási szerződés a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával, a jelentkezés 
nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésével 

jön létre az Utas (név:…………………………………………………………, 

cím:…………………………………………………………………………..) 
és az Utazási Iroda között. Az Utas tudomásul veszi, hogy a fentiek bármelyikének 
elmaradása esetén az utazási szerződés nem jön létre, azzal kapcsolatosan az 
Utazási Iroda az Utas felé semminemű felelősséggel nem tartozik.

3.  Az úti célt, az utazás időtartamát és módját, az igénybevett szálláshely és szolgál-
tatások minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díj összegét az Utazási Iroda 
által közzétett programajánlat, utazási feltételek, illetve a megrendelés visszaiga-
zolása tartalmazza. Mindhárom dokumentum az utazási szerződés elválaszthatat-
lan részét képezik. Az előző dokumentumokban nem szereplő, szóbeli, az Utazási 
Iroda által írásban kifejezetten vissza nem igazolt kikötések nem részei az utazási 
szerződésnek.

I. REGULATIONS AND TERMS OF THE CONTRACT
1.  Tours and travel services organized by C&T Hungary Kft. (seat: H 1137 Budapest, 

Radnóti Miklós u. 2., office: H 6720 Szeged, Dugonics tér 12., registration num-
ber: 01-09-916069, license number: U-000045), hereinafter referred to as Travel 
Agency, are governed by the 415-416§ of the Hungarian Civil Code, the 281/2008 

(XII.28.) Government Decree, and the contents of this Travel Service Agreement, 
hereinafter referred to as Agreement.

2.  The Agreement between the Client (name:…………………………………….., 

address:…………………………………………………………………….) and 
the Travel Agency comes into force when the application form is signed, the ap-
plication is registered and confirmed, and the deposit is paid. Client acknowledges 
that if any of the listed actions is missing, the Agreement is not binding and the 
Travel Agency is not liable.

3.  Tour dates, tour price and its contents, quality and execution of services, and tour 
destinations are  described in the Schedule, Terms and Conditions, and the Confir-
mation of Application. All three documents are integral parts of this Agreement. Any 
issue not described in these documents or any condition not confirmed by the Travel 
Agency in writing, is not part of the Agreement.

II.  A  RÉSZVÉTELI DÍJ ÉRTÉKE ÉS TARTALMA, 
A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI

1.  A részvételi díj a meghirdetett programban szereplő szolgáltatások árát, az Utazási 
Iroda szervezési költségét és az ÁFA összegét foglalja magában. Nem tartalmazza 
a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, az útlevél és az esetleges vízum 
költségét, a fakultatív útlemondási biztosítást, valamint a költőpénzt. 

2. Az utazás részvételi díja 374.400 Forintnak megfelelő euró, azaz 1200 euró.  

3.  Az Utas a jelentkezésekor az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg előleget 
fizet, melynek mértéke 124.800 Ft, azaz 400 euró. Az Utas tudomásul veszi, hogy 
a részvételi díj hátralékát további két egyenlő részletben fizeti; 124.800 Ft össze-
get, azaz 400 eurót 2018. január 15. napig, 124.800 Ft összeget, azaz 400 eurót 
2018. március 01. napig. Az Utas tudomásul veszi, hogy az Utazási Iroda a fizetési 
határidőkről külön értesítést nem küld.

4.  Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, a teljes részvételi díj egy 
összegben fizetendő a jelentkezés idején, az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg.



5.  A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, 
a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt az Utazási Iroda a részvételi díjat 
legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal felemelheti. Ha a részvételi díj 
emelése a 8%-ot meghaladja, az Utas az erről kapott értesítéstől számított 6 nap-
tári napon belül írásban elállhat a szerződéstől, és a befizetett részvételi díj részére 
maradéktalanul visszafizetendő.

II. TOUR PRICE AND PAYMENT POLICY
1.  Tour price includes the costs of the services listed in the Terms and Conditions and 

the Schedule, the administration costs of the Travel Agency, and all related VAT 
costs.Tour price excludes the costs of travel and cancellation insurance, visa and 
passport related costs, and personal expenses during the tour.

2.  Tour price is 374 400 HUF that is 1200 euros.
3.  When applying and signing the Agreement, Client pays a deposit, which is 

124 800 HUF that is 400 euros. Client acknowledges that the remaining amount 
should be paid in two equal instalments, 124 800 HUF that is 400 euros until 
15 January 2018, and 124 800 HUF that is 400 euros until 01 March 2018. Travel 
Agency shall send no specific notice with regard to these deadlines. 

4.  If application is within 30 days before departure the total tour price shall be paid 
when applying and signing the Agreement.

5.  Travel Agency may increase tour price no later than 20 days prior to departure if 
travel costs, tax costs or currency exchange rates change significantly.If the in-
crease exceeds 8% of the original tour price, Client has the right to terminate the 
Agrement in writing within 6 days and all paid instalments shall be refunded by the 
Travel Agency.

IV. LEMONDÁSI FELTÉTELEK
1.  Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli lemondás díjmentes. Ha az utas 60 na-

pon belül mondja vissza a részvételt, úgy a következő útlemondási díjak érvényesek:
  • 60–46 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a,
  • 45–31 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 20%-a,
  • 30–15 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60%-a,
  • 14–8 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80%-a,
  • 7 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.

2.  Az Utasok kötelesek az utazásra vonatkozó és a célországban érvényes mindenko-
ri jogszabályokat, előírásokat (útlevél-, vízum-, vám-, deviza szabályok, egészség-
ügyi előírások) külön felszólítás nélkül betartani. Semminemű visszatérítés nem 
illeti meg azt az Utast, aki azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó 
mindenkori előírásokat nem tartotta be.

3. A lemondás dátuma az Utazási Irodához beérkezett írásbeli lemondás napja.

IV. CANCELLATION POLICY
1.  Any cancellation is free until 60 days prior to departure. If Client cancels the appli-

cation within 60 days prior to departure the following cancellation fee shall apply:
  • 60–46 days prior to departure: 10% of the tour price
  • 45–31 days prior to departure: 20% of the tour price
  • 30–15 days prior to departure: 60% of the tour price
  • 14–8 days prior to departure: 80% of the tour price
  • 7 days prior to departure or no-show: 100% of the tour price
2.  Client shall respect the general rules and regulations of travelling and those of the 

destination countries (eg. passport, visa, customs regulations and medical proto-
cols) without any prior notice. No refund shall be claimed if Client is unable to 
travel due to violation of general rules and regulations of travelling and those of the 
destination countries.

3. Cancellation date is the date the Travel Agency receives the cancellation in writing.

V. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
1.  A szerződés hibás teljesítése esetén az Utas a hiba felfedezése után haladéktalanul 

köteles a kifogását az utaskísérővel és a szolgáltatóval azonnal közölni. A közlés 
késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő az Utas bejelentését kö-
teles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. A kárté-
rítési kérelmet a hazaérkezéstől számított 8 napon belül írásban kell benyújtani az 
Utazási Iroda részére. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csa-
tolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén az utaskísérő vagy a szolgáltató 
által felvett jegyzőkönyv és/vagy egyéb igazoló dokumentumok egy példányát.

2.  Az Utazási Iroda nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást 
saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

3.  Az Utazási Iroda köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül 
a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű 
teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

4.  Az Utas saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről, ki-
véve, ha az Utazási Iroda képviselője vagy közreműködője a dolgot megőrzésre 
kifejezetten átvette. A megőrzésre való átvételt az utasnak átadott elismervény 
bizonyítja.

5.  Az Utazási Iroda nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közle-
kedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének 
következtében maradnak el.

6.  Az Utazási Iroda fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltozta-
tására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére 
kivételes esetekben, ha erre olyan tényezők rákényszerítik, melyekre az Utazási 
Irodának nincs ráhatása.

7.  Az Utast ért mindazon károk vonatkozásában, melyeket az Utazási Iroda illetve 
teljesítési partnere okoz, a kártérítés felső határa a részvételi díj kétszerese.

8.  Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást befolyá-
solják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett 
elmaradásáért az Utazási Iroda felelősséget nem tud vállalni. A bekövetkezett vál-
tozásokért az Utazási Iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik.

9.  Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utazási Iroda nem 
tartozik közvetlen felelősséggel.

V. RIGHTS AND LIABILITIES
1.  In the event of any default in the preformance of the Agreement, Client shall inform 

the tour coordinator or the service provider upon notice. Client shall be liable for any 
damage caused due to late information. Tour coordinator shall register the notice 
of the Client and one copy of this record shall be handed over to the Client. Refund 
claims shall be presented to Travel Agency in writing within 8 days after arrival. 
Client shall hand in a copy of the record registered by the tour coordinator or the 
service provider at the place of the notice, and / or other related documents.

2.  Travel Agency is not obliged to lower the tour price if Client decides not to use some 
of the included services.

3.  Travel Agency shall refund the costs of damage resulting from any breach of the 
Agreement.Travel Agency is not obliged to refund the costs of damage if it proves it 
acted as generally expected in order to carry out the services as per the Agreement.  

4.  Client shall not leave its own belongings unattended except Client specifically asks 
the representatives of the Travel Agency to keep an eye on its belongigs. In this case 
Travel Agency shall issue a proof of receipt.

5.  Travel Agency is not liable for any damage caused or services cancelled due to 
delay of varoius means of transport, timetable change or flight cancellation.

6.  Travel Agency reserves the right to change accommodation category, programs to 
programs with equivalent value in any event that Travel Agency has no effect on.

7.  Compensation of damages caused by the Travel Agency or related service providers 
shall not be larger than the double amount of the tour price.

8.  If any vis maior, war, natural disaster, contagion, industrial action, etc. endangers or 
terminates the tour, Travel Agency shall not be liable for the services cancelled, and 
shall not be charged for the damages caused.

9.  Travel Agency shall not be liable for any damages caused by the Client to third 
parties. 

VI. EGYÉB
1.  Az Utazási Iroda a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékát a Colonnade Biztosí-

tónál helyezte el. Ezen vagyoni biztosíték csak az utasok hazaszállítására, vagy 
az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére fordítható a C & T Hungary Kft. 
esetleges fizetésképtelensége esetén.

2.  Helyi viszonyok (pl. közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai 
okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát az 
Utazási Iroda fenntartja. Az esetleges programelmaradás tényleges, kalkulált költsé-
gét (pl. befizetett fakultatív program, belépőjegy) az Utazási Iroda utólag visszatéríti.

3.  Az autóbuszos utazásoknál a csomagtérben utasonként egy maximum 20 kg-os 
bőrönd, az utastérben pedig maximum 5 kg súlyú kézipoggyász szállítását tudjuk ga-
rantálni a nemzetközi gyakorlatban egyre többször előforduló súlyellenőrzések miatt.

4.  Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tá-
jékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az Utazási Iroda adott ki, az 
utazási szerződés teljesítése és az Utazási Iroda kötelezettségei szempontjából 



érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők szá-
mon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért az Utazási Iroda 
nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.

5.  A felek megállapodnak abban, hogy e szerződésből eredő vitás kérdéseiket igye-
keznek békés úton, peren kívül rendezni. Megegyezés hiányában kikötik a Szegedi 
Városi Bíróság kizárólagos illetékességét (H-6720 Szeged, Széchenyi tér 4.). Felek 
elfogadják, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Tör-
vénykönyv vonatkozó jogszabályai az irányadók.

6.  Az Utas kijelenti, hogy az utazási szerződést és a hozzá tartozó kiegészítésekkel 
együtt elolvasta, elismeri és elfogadja, és aláírásával kötelezően elfogadja.

VI. MISCELLANEOUS
1.  Travel Agency has its financial failure insurance by Colonade Insurance S.A. This in-

surance covers only deposit or complete tour price refund, and the costs of travelling 
home if Travel Agency is unable to pay these expenses.

2.  Travel Agency reserves the right of program change due to local issues (eg. traffic, 
weather, national holidays) or technical problems (eg. coach breakdown). In the 
event of any program change for such reasons, Travel Agency shall refund the costs 
of the cancelled programs (eg. ticket price, optional program fee).

3.  Due to possible coach weight checks in international travel, Travel Agency guar-
antees the transport of one regular baggage (max. 20 kg) and one hand baggage 
(max. 5 kg) per Client.

4.  Every program booklet, brochure, or information from the world wide web that were 
not issued or confirmed by the Travel Agency are not binding, and are not part of 
the Agreement. Travel Agency is not liable for any information included in these 
documents, and is not accountable for them either.

5.  Contracting parties aim at settling any disputes arising from this Agreement out of 
court. If the reconciliation is not successful, the parties shall stipulate the sole juris-
diction of Szeged (H-6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) to settle any disputes arising. 
In respect of issues not regulated herein, this Agreement shall be governed by the 
Hungarian Civil Code and relevant enacting decrees.

6.  By signing this Agreement, Client stipulates he/she has read and understood the 
contents of the Agreement and the annexes hereof, and accepts and agrees to all 
of its terms and conditions.

ÁFA NYILATKOZAT / VAT STATEMENT
2011. január 1. napjától hatályos többször módosított ÁFA-törvény 206§-a alapján a 
megrendelő köteles nyilatkozni arról, hogy az  Utazási iroda által nyújtott szolgáltatást 
milyen minőségben veszi igénybe. A nyilatkozattétel minden megrendelő esetében 
kötelező.

The 206§ of the Hungarian VAT Regulation effective from 1 January 2011 states that 
every Client shall declare their status in relation to the services ordered from a Travel 
Agency. The declaration is compulsory in case of every travel service.

Alulírott kijelentem, hogy a C&T Hungary Kft. által szervezett utazást

I hereby declare that I order the package tour services of the Travel Agency 

[ _X_ ] nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében veszem igénybe (Utasként)

    as a private Client / Traveller

[ _ ] adóalanyként saját nevemben és javamra (Utasként)

    as an entrepreneur or company representative, for myself

[ _ ] adóalanyként saját nevemben, de más javára veszem igénybe (nem Utasként)

    as an entrepreneur or company representative, for resale

Szeged, 2017. ……………….

…………………………………..

Utas / Client

…………………………………..

C&T Hungary Kft. (PH) / Travel Agency



First Name

Family Name

Nickname / Name on your badge during the tour

Female/Male

Date of Birth ( dd / mm / yyyy )

Nationality

Passport number (letters and numbers)

Date of Expiry ( dd / mm / yyyy )

Home Address

Address in Hungary

Phone Number in Hungary

E-mail 

Host family (Name, Phone, E-mail)

Youth Exchange Officer (Name, Phone, E-mail)

Payment method (credit card, bank transfer, cash)

Voluntary Cancellation Insurance (66 € / tour)

APPLICATION FORM FOR D1911 RYEP EUROPE TOUR 2018 – NORTH-WEST
Registration & deposit deadline: 30 November 2017


