JELENTKEZÉSI LAP
Név (útlevélben szereplő): ...............................................................................................................
Értesítési cím: ...................................................................................................................................
Születési év, hó, nap: .................................................. Útlevél/szig. szám: ......................................
Telefonos elérhetőség: ................................................ Ímél-cím: ....................................................
Név (útlevélben szereplő): ...............................................................................................................
Értesítési cím: ...................................................................................................................................
Születési év, hó, nap: .................................................. Útlevél/szig. szám: ......................................
Telefonos elérhetőség: ................................................ Ímél-cím: ....................................................

Jelentkezem a következő utazás(ok)ra:
2022. nyár:
O
O
O
O
O

június 3 – 6.
június 4 – 7.
július 2 – 10.
július 27 – 31.
augusztus 15 – 27.

Morva természeti és kulturális örökségek, sör (Brno és környéke)
Isztambul: A Kelet és a Nyugat találkozása
Az éjféli nap birodalmában – Lappföld és a Lofoten-szigetek I.
Kolostorok, nemzeti parkok Dél-Szerbia és Dél-Bosznia vidékein
A Kaukázus Svájca: Grúzia

(MOR 4)
(IST 5)
(LAP 6)
(DSZ 7)
(GRÚ 10)

A változatos Szlovénia és a Wörthi-tavak
Bibliai tájak, ősi városok, sivatag, varázslatos tengerpart: Jordánia
Kalandozások a Balkán szívében: Montenegró – Albánia – Macedónia
A fehér 30 árnyalata az olasz csizma sarkán, avagy Apulia csodái
Dárius kincse és az Ezeregyéjszaka világa – Irán

(SLO 9)
(JOR 11)
(MAM12)
(APU13)
(IRN 14)

Paradicsom a Föld másik oldalán: Új-Zéland

(ÚJZ 15)

2022. ősz:
O
O
O
O
O

szept. 29 – okt. 2.
szept. 24 – okt. 1.
október 06 – 10.
október 10 – 16.
október 20 – 31.

2023. tavasz
O március – 18 nap

Repülős utazás esetén, a repülőjegyet a) magam intézem
b) a csoportos repülőjegyvásárlást kérem.
EUB Stornó Kombi Maxi útlemondási és útmegszakítási biztosítást (biztosítandó összeg 4%-a)
O kérek
O nem kérek.
A részvételi díjat a következő módon szeretném fizetni: (jelöld a O-ben)
O
O
személyesen
banki átutalással
Kérés a számla kiállításával kapcsolatban: ...………………………………………...…………………….…
A GEOTOUR Utazási Klub Kft. programját és az utazási szerződést elolvastam, megértettem, s az abban
foglaltakat elfogadom. Az utazás előlegét az iroda visszaigazolását követően 2 héten belül, a hátralékot az
indulás előtt 30 nappal rendezem.
Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem és tudomásul vettem, az adatkezeléshez hozzájárulok.

Kelt: ...................................................

Aláírás:...........................................................................

