Tengerjáró hajóutak a Kompas-szal
Fedezze fel a tenger szépségeit egy hajó fedélzetéről, és kapcsolja össze a kalandokat a
pihenéssel!
Gyönyörű úticélok, elbűvölő halászfalvak, különleges nemzeti parkok, fürdésre alkalmas festői
helyek, és ízletes mediterrán konyha.

Miről szólnak ezek a hajóutak?
A Kompasnál foglalható hajóutak 8 nap/ 7 éjszaka időtartamúak, mely idő alatt a szállás minden
éjszaka a hajón történik, egy, az utas által foglalt kétágyas kabintípusban. A maximum 30-40 fő
elszállásolására alkalmas hajók minden reggel más település kikötője felé veszik az irányt, és útközben
a tengerben való fürdésre, napozásra nyílik lehetőség. Ebéd után helyi idegenvezetővel városnézés
(illetve nemzeti park látogatás stb.), majd délután és este szabad program. Az ellátás a hajókon
történik és félpanziós, naponta svédasztalos reggeli és 3 fogásos ebéd biztosított. Érkezés napján
üdvözlővacsora, távozás napján csak reggeli. A többi éjszaka a vacsora egyénileg rendezendő a
települések helyi éttermeiben. Éjszaka szállás a kabinban. A hajók csak napközben közlekednek.

A hajók felszereltsége:

















Deluxe vagy A+ kategóriájú hajók
Felszerelt kabinok (klíma, LCD TV, széf, tűzjelző, fürdőszoba-bekészítés, hajszárító,
fürdőköpeny és papucs, mentőmellény, ruhásszekrények)
Ingyenes Wi-Fi internethasználat
Hangszigetelt kabinok, tűzálló ajtók és belső kommunikációs rendszer a bárral
Felső fedélzeti klímás étkező és bár LCD TV-vel
PA- rendszerű hangszórók, melyeken a kapitány illetve az utaskísérő (Cruise Manager)
információt adhat
Napozóterasz kényelmes napozóágyakkal
HACCP sztenderdeknek megfelelő konyha
Hátsó platform, melyről könnyen lehet csobbanni a tengerbe
Kültéri zuhanyzó és mosdók
Komplett navigációs rendszer (radar, térkép, GPS, rádió, stb.)
Tűzjelző berendezés és vészjelzők
Zárt, belsőrendszerű TV
Mentőcsónak
Elektromos áram (220V)
2 motor (egyenként 400 lóerős) + 2 generátor a klímaberendezésnek és a világításnak

Deluxe kategóriás hajóink:
Ezen hajótípusok 5 csillag kategóriájúak, és a legújabb sztenderdek szerint, újonnan épültek. Minden
kabin klímás, LCD TV-vel, széffel, tűzjelzővel rendelkezik. A fürdőszobában WC, zuhanyzó,
hajszárító, papucs, fürdőköpeny és piperecikkek találhatóak.

A+ kategóriás hajóink:
Az A+ kategóriás hajók 4 csillagos minősítésűek és fedélzeti étkezővel rendelkeznek, mely 40 fő
befogadására képes és teljesen légkondicionált. Helyet kapott a fedélzeten még egy bár és két
napozóterasz is, illetve kettő mellékhelység és néhány zuhanyzó.

Fontos!
Rossz időjárás esetén az utasok biztonsága érdekében a mindenkori programterv módosulhat!
A hajón az eligazítás, az információ-szolgáltatás, valamint a helyi idegenvezetések angol nyelven
történnek, így a legalább alapfokú angol nyelvtudás mindenképpen ajánlott.

Bővebb információért keresse munkatársainkat!

Foglalási feltételek a hajós utak esetében:
Foglaláskor a teljes részételi díj 40%-át (de minimum 65 000 Ft-ot) kell előlegként befizetni. Az
előleg összegéből 65 000 Ft lemondási időtől függetlenül nem visszatérítendő.
A 60% hátralék utazás megkezdése előtt legkésőbb 60 nappal fizetendő.
Lemondási feltételek a hajós utak esetében::
Amennyiben az utas saját érdekkörében felmerült okokból áll el, köteles a Kompas részére bánatpénzt
fizetni, mely hajós utaknál az alábbiak szerint alakul:





az utazás megkezdését megelőző 60. és 36. nap közötti elállás esetén a részvételi díj 10%-a,
az utazás megkezdését megelőző 35. és 22. nap közötti elállás esetén a részvételi díj 35%-a,
az utazás megkezdését megelőző 21. és 15. nap közötti elállás esetén a részvételi díj 50%-a,
az utazás megkezdését megelőző 14 napon belüli elállás esetén, vagy meg nem érkezés esetén
a részvételi díj 100%-a.

A szervező fenntartja magának a jogot, hogy más hajótársasággal szervezze meg az utat, amennyiben a
szerződésbe korábban foglalt sztenderdek nem biztosítottak.

Gyakran ismételt kérdések
Melyik típusú kabinok a jobbak?
Minden kabintípusnak megvan a maga előnye. A belső kabinok (általában a klasszik típusúak)
csendesebbek és szeparáltabbak, viszont gyakorta csak egy kicsi ablakkal rendelkeznek, illetve
előfordul, hogy egyáltalán nincs rajtuk ablak. A fedélzeti kabinok (általában a superior kabinok) kicsi
nyitható ablakokkal bírnak és rajtuk keresztül élvezhető a szemünk elé táruló gyönyörű látvány,
viszont fedélzeti elhelyezkedésük miatt behallatszódhat a kikötő és a part menti sétány „zaja”.

Mekkora csomagot vihetek magammal?
Nincs megkötve a csomagok mennyisége és nagysága, de tudni kell, hogy a kabinok nem túl tágasak.
Vannak szekrények, melybe tudunk pakolni, de nem is célszerű sok holmit magunkkal hozni, hiszen
elegendő lesz néhány póló és a fürdőruha. 
Gyermekek számára is élvezhető a hajókirándulás?
Természetesen nekik is nagyszerű élmény! Azonban a speciális helyszín miatt ajánlott, hogy legalább
iskoláskorú legyenek és tudjanak úszni.
Mikor közlekedik a hajó? Éjszaka is?
Nem. A hajók csakis nappal közlekednek, az indulás általában a reggeli órákban történik. Éjszaka a
hajók a kikötőben tartózkodnak.
Van orvos a hajón?
Nincsen, de a kapitány elsősegélyben részesíthet. Minden kikötőben van egyébként orvosi szolgálat,
ha szükség lenne rá.
Ételallergiám van. Figyel erre a konyha?
A cruise managerek (utaskísérők) érkezéskor megkérdezik, hogy van-e valakinek ilyen jellegű
problémája, és a konyha igyekszik eszerint készíteni az ételeket, illetve az ételallergiával rendelkező
személynek más étellel készülnek. Amennyiben mégsem kérdezik meg, mindenképpen érdemes
szólni, mert a hajók személyzete segítőkész és igyekeznek mindenben a maximumot nyújtani, így az
étkezésnél sem engedik meg, hogy a vendég rosszat tapasztaljon.
Van WiFi a hajón?
Igen, ingyenes, jelszóval ellátott WiFi-hozzáférés érhető el a hajó teljes területén.
A tengeribetegség mennyire jellemző, rosszul lehetek a hajón a hullámzástól?
A Kompas Budapest dolgozójának személyes véleménye alapján azt mondhatjuk, hogy a hajók
alapvetően nem mennek gyorsan, de az időjárás körülményeitől függően erős hullámzás előfordulhat.
Általánosságban elmondható, hogy akinek kicsit érzékenyebb a gyomra, az készüljön megfelelő
gyógyszerekkel, de a rosszullét miatti félelemtől a hajótúrát kihagyni nem szabad! 
Milyen nyelveken beszélnek a hajón?
A hajón az eligazítás, illetve a városnézéseken az idegenvezetések csakis angol nyelven történnek.
Ezért a hajótúrán való részvételhez a legalább alapfokú angol nyelvtudás erősen ajánlott.

