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ISONZÓ EXPRESSZ 2022 (2022.07.14-18.) - JELENTKEZÉSI LAP 

Utas teljes neve 
 

Születési dátum 
 

Születési hely 
 

Lakcím 
(irányítószám, város, utca, 
házszám) 

 

Számlázási cím  
(ha eltér a lakcímtől) 

 
 

Utazási okmány száma 
(személyi igazolvány vagy útlevél) 

 
 

Telefonszám 

(mobil) 
 

E-mail cím 
 

Választott szálloda 
☐  Hotel Lipa 

*** 
☐  Hotel Sabotin 

*** 
☐  Hotel Park 

**** 
☐  Hotel Perla 

**** 

Választott kocsiosztály ☐  Standard ☐  Panorama ☐  Panorama MAX ☐  Residence 

Választott ebéd a 
vonaton 2022.07.14. 

A Standard és Panorama osztályok árában nincs 
fedélzeti étkezés. Az étkezőkocsi 

a’la carte kínálattal várja a vendégeket 
az utazás ideje alatt. 

A Panorama osztály árában foglalt korlátlan 
ásványvíz és forróital fogyasztás az ülőhelyen 

biztosított. 

☐  PA    ☐  PB    ☐  
PC 

☐  RA    ☐  RB    ☐  RC 

Választott ebéd a 
vonaton 2022.07.18. 

☐  PD    ☐  PE    ☐  
PF 

☐  RD    ☐  RE    ☐  RF 

Választott vacsora a 
vonaton 2022.07.18. 

☐  PG    ☐  PH    ☐  
PI 

☐  RG    ☐  RH    ☐  RI 

Félpanziós ellátás ☐  Kérek ☐  Nem kérek 

Választott fakultatív 
program 
(egy program 
választható) 

☐  A) Egész napos 
Doberdó-fennsík 

☐  B) Egész napos 
tengerparti pihenés 

☐  C) Fél napos 
borkóstoló ebéddel 

☐  Nem kérek 

Utasbiztosítási csomag ☐  Kérek ☐  Nem kérek 

Felszállási hely 
☐ Budapest-

Kelenföld 
☐ Tatabánya ☐ Komárom ☐ Győr 

Egyéb kérés, 
megjegyzés: 

 

Feliratkozom a MÁV 
Rail Tours Kft. 
hírlevelére 

☐  Igen ☐  Nem 

A megadott adatokat a MÁV Rail Tours Kft. az 1992./LXIII. sz. törvénynek megfelelően kizárólag az utazással kapcsolatos információk átadására, illetve 
hozzájárulás esetén saját promóciójához használja fel, adatait bizalmasan kezeli, azokat harmadik személynek nem adja át. 
Adatkezeléshez való hozzájárulás 
Fent nevezett magánszemély ezennel hozzájárulásomat adom személyes adataim megismeréséhez és kezeléséhez az alábbi célból: utazási csomagra való 
jelentkezés, hírlevél küldése e-mailben. 
Alulírott tudomásul veszem, hogy adataimat ezen nyilatkozatot kérő szervezet alkalmazottai megismerhetik. Kijelentem, hogy az adatkezelés céljáról, az 
adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról tájékoztatást kaptam, azokat megértettem és az adatkezelési hozzájárulásomat önként, az adatkezelési cél megvalósulása 
érdekében adtam. 

Okmányok, egészségügyi előírások 
Fent nevezett magánszemély tudomásul veszem, hogy az utazáshoz szükséges okmányok megléte – különös tekintettel a határátlépéshez szükséges úti 
okmányokra – valamint az érintett országok hatóságai által meghatározott egészségügyi előírásoknak való megfelelés az utas felelőssége. A MÁV Rail Tours Kft. az 
okmányok hiányából valamint az egészségügyi előírásoknak meg nem felelésből fakadó esetleges károkért nem vállal felelősséget, azok visszatérítés vagy 
kártérítés alapját nem képezhetik. 

A jelentkezés az Általános Szerződési Feltételek és az Utazási csomagra vonatkozó tájékoztató elolvasásával, aláírásával és beküldésével együtt válik véglegessé. 

Kérjük, a jelentkezési lapokat minden utasra vonatkozóan kitölteni és aláírással hitelesíteni szíveskedjenek. 

Dátum:  Aláírás: 
 


