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Hogyan foglaljon repülőjegyet, 
hogy Ön járjon a legjobban? 

 

Ez egy mágia! Ön, földi halandó, aki nem született Harry Potternek, és nem beavatott, nem tudja, és nem 
tudhatja, hogy mikor foglalja le a repülőjegyét. Mert nem tudhatja, mikor van a legjobb időben hozzá és 
mikor találja meg a legjobb árat! 
 

Az elmúlt sok-sok éves röpködős tapasztalatomat felhasználva, szakemberek titkait kicsikarva, 
összeállítottam önnek valami nagyon érdekeset. 

 

Megmutatok Önnek 14 nagyon hasznos 
„titkos” megoldást. 

 

Az elkövetkező oldalakon megtudhatja azokat az alaptitkokat, melyek segítenek önnek abban, hogy  

• jó időben,  
• jókor,  
• jó helyen vásároljon.  

Hogy, csak ezeket az információkat felhasználva, ön legyen a nyertes, ne a légitársaság!  

De kap még néhány magyarázatot is, hogy egy kicsit jobban belelásson ebbe az iparágba. Ha tudja mi miért 
van, a későbbiekben ön is játszadozhat ezekkel az információkkal kicsit. 



2 
 

Foglalja le a jegyét 21 nappal 
a tervezett indulás előtt! 

 

A jegyfoglalás olyan, mint a Rulett! 
 

A légitársaságok a lehető legtöbb pénzt szeretnék kihozni az eladott jegyekből, éppen ezért, bonyolult 
algoritmusok segítségével dolgoznak, és automatikusan generálják a jegyek árait. Valamint, foglalkoztatnak 
úgynevezett „yield menedzsereket”, akiknek pont az a dolga, hogy optimalizálják a jegyek árát. Tehát, Önnek 
minél drágábban adják el a repülőjegyet, de úgy, hogy optimálisan fel legyen töltve a repülőjárat. 

Ha túl hamar foglal, lehet, hogy kihagy pár bomba akciót, azonban ha túl későn lép, sokkolni fogják a horror 
jegyárak. 

Általános elv szerint, 21 nappal az utazás előtt a legolcsóbbak a jegyek. 
 

Természetesen van egy „tökéletes” megoldás is! Képzelje csak el, bármikor foglalhat, mégis az öné lesz arra a 
repülőgépre az elérhető legolcsóbb jegy! De erről majd később kap információt, ha velem marad! 

 

Máris itt az első magyarázat, hogy jobban belelásson a titokba.  Mi is a dolga a „yield menedzsereknek”? 
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A kifejezést és a módszert az American Airlines-nak köszönhetjük. A név jó régről, még az 1980-as évek 
közepéről származik. A 80-as évek amerikai gazdaságát alaposan átalakította a központi adat-nyilvántartás, 
azaz a számítógépek adta új távlatok. 

A fuvarozók kezdték valós időben követni az összes áru mozgását, az árakat, a kihasználtságot. Ezek teljesen 
új dimenziókat nyitottak meg a gazdaságban.  

 

Én, 1991-ben jártam egy ilyen fuvarlevél digitalizáló központban, az USA-ban, és az állam esett le. Nekünk 
akkor még, az a futurisztikus világ teljesen ismeretlen volt. Mi még itthon a COCOM listák világában és a 
286-os PC bűvöletében éltünk. Ők legalább 10 évvel jártak előttünk technikában, technológiában és üzleti 
gondolkodásban. 

Egy ilyen digitalizáló központ úgy nézett ki, mint ma a nagy TESCO-k pénztár sora.  Csak itt nem fizettek a 
pénztáraknál, hanem ott szkennelték be az USA összes fuvarlevelét és órára, percre pontosan tudták, melyik 
küldemény éppen hol tart. A szkennerek futószalagjai mögött pedig a „gondola” soron nem termékek, áruk 
sorakoztak. Mind egytől-egyig szekrény méretű, mágneslemezes tároló volt, végelláthatatlan sorokban. 
Tényleg nagy méretben, TESCO dimenziókban. Ezek mind hatalmas winchesterek voltak! Olyan volt, mintha 
valami sci-fi világba csöppentem volna. Ez már 25 évvel ezelőtt itt tartott az óceán túlsó partján. 

 

Szóval, ez a technikai háttér tette lehetővé ezt az új értékesítési technológiát. 
 

A „yield management”, a 90-es években aztán „revenue management” néven átterjedt több más szektorra 
is: hotelek, bérautók, vasutak, buszok, de még az NBC televízió is használta például reklámidők 
értékesítéséhez, ma pedig az internetes kereskedelem szinte minden szegmensében megtalálható. 
Érdekes például, hogy Angliában a vonat jegyek árai is így működnek, hogy a csúcs időben drágábbak, mint a 
nap kevésbé forgalmas időszakaiban. 

 

 

A Wikipedia szerint: 

„Az a folyamat, ami megérti, előrejelzi és befolyásolja 
a vásárlói magatartást, hogy maximalizálja a bevételt, 

vagy a profitot egy meghatározott mennyiségű 
‚romlandó’ áru értékesítésekor.” 

Itt az áru, abban az értelemben „romlandó”, hogy egy repülő járat indulása után, az üres helyek 
értéke kereken nulla. 
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„Ha kedd van, akkor Belgium.” 

 

Ez egy 1969-es sikerfim címe, amely pillanatok alatt Magyarországon is szállóigévé vált. 

 

Érdemes és könnyű megjegyezni!  
Mert a lényeg, hogy kedden érdemes jegyet vásárolni. 

 

A legtöbb légitársaság keddenként frissíti számítógépes rendszerében a jegyárakat. Hogy miért kedden? 
Azért, mert ön földi halandó, hétvégén veszi meg a jegyét. Egyszerűen csak azért, mert akkor ér rá ezzel 
foglalkozni. Ezért a társaságok keddenként frissítenek, ami a legkevésbé aktív nap jegyvásárlás szempontjából. 
És optimális árról indulnak. 

 

Tehát érdemesebb kedden, 
vagy szerdán repülni! 

A kedd és a szerda a legkevésbé aktív nap a reptereken, és a járatokon is. Kevesebb utas lesz a csarnokban, 
könnyebben tud haladni majd. Ez pedig az első szempont, ha két csatlakozás között szűkös az időablak! Vagy, 
egy nagyobb reptéren, az egyik terminálból a másikba kell átrohanni, vagy vonatozni!  

Vagy kifogsz egy lassú ráérős vámost, olyat, mint mi is Párizsban, aki miatt kis híján lekéstük az Atlantai járatot, 
vagy egy kekec ellenőrt. 
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A péntek és a szombat, illetve a vasárnap és hétfő a csúcs a repülések tekintetében. Mindig akkor van a 
legtöbb utas, és a jegyek is értelemszerűen akkor a legdrágábbak. De arra figyeljen, hogy az oda-vissza úton 
belül szerepeljen egy szombati nap az ott tartózkodásban, vagyis érdemes legalább egy hétvégét beletennie 
az utazásaikba. Ez is olcsóbbá teszi a jegyét! 

 

Ha tehetjük, foglaljunk hamarabb a 
nemzetközi járatokra. 

 

Ha nemzetközi járaton utazik, felejtse el az indulás előtti 21 napos foglalási határidőt. 11-12 héttel érdemes 
hamarabb foglalni (erről részletesen írok egy későbbi bekezdésben) 

Ha teheti, kisebb repterekre menjen, mert olcsóbbak a jegyárak. Amikor keresgél, használja az All Airports, 
vagy simán a városnevet, ahová menni szeretne. Így, az összes járatot feldobja a kereső, reptértől függetlenül. 
És ár szerint, növekvő sorrendben válogathat. 
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És most jöjjön a másik varázs szám, az  
54! 

Vagyis a „Statisztikai” módszer! 
 

Az amerikai CheapAir.com honlap semmit nem bízott a véletlenre.  

Az USA-n belül, 2015-ben, 3 millió út adatait, összesen 1,3 milliárd különböző jegyárat elemzett.  
Az árakat az indulás előtti 320. naptól az indulás előtti napig számolta ki. A nagy minta átlagában arra jutott, 
hogy a legolcsóbb jegyet a legtöbb esetben, nagyjából 54 nappal korábban lehetett megvásárolni. Nevezzük 
ezt statisztikai módszernek. 
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Ez persze nem zárja ki azt az eshetőséget – és ezt az összesítés is tartalmazta –, hogy ne lehetett volna a 
legjobb feltétellel jegyet venni aznap, amikor a légitársaság megkezdte az árusítást, vagy éppen röviddel az 
indulás előtt, amikor mindenképpen igyekezett megtölteni utasokkal a járatát.  

Ez azonban inkább kivétel volt, ami erősítette a szabályt. És persze semmilyen számolgatás nem segít a nagy 
ünnepek körüli őrületben, ami a tengerentúlon elsősorban a novemberi Hálaadásnap körül tombol. 
Európában a Karácsony és Szilveszter előtti és utáni pár nap felel meg ennek az őrületnek. 

 

Jól látszik, hogy az indulás előtti 112 és a 21 nap között van az a sáv, amikor a legjobb repülőjegyet foglalni.  
Az 54. nap pedig csak egy statisztikai pont, ami a 3 millió megvizsgált útból következett.  

Tehát elmondhatjuk, hogy egy prémium sávban érdemes gondolkodni, ami a 112 és a 21 nap közé esik, 
ha valóban jó árat akarunk elérni.  

Ezek a számok Észak-Amerikára, és azon belül is az USA-ra vonatkoznak 2015-ben.  

Az utazás előtti 14. naptól pedig rohamosan elkezd emelkedni a jegyek ára.  

A szakemberek foglalási sávokban gondolkodnak.  

Jellemzően 5 sávot különböztetnek meg: 

- Az első foglalási sáv a 321-210 nap között van.  
- A második sáv a 210 és a 112 nap, ez a Nyugalom zóna.  
- Ezt követi a számunkra legizgalmasabb, a 112. nap és a 21. közötti Prémium foglalási ablak, 
- majd a Bízd a szerencsére sáv, ez a 20. és a 14 nap között.  
- És végül a legdurvább, az „Üdvözlégy Mária”, azaz az utolsó 13 nap, az imádkozz, hogy jó árat 

kapj sáv. 

A felmérés szerint a légitársaságok három héttel a járat indulása előtt tudják megsaccolni, mekkora lehet 
majd a repülőgép telítettsége, ilyenkor két eset lehetséges:  

1. Ha már akkor sok elkötelezett utas van, akkor a jegyárak megugranak,  
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2. Ha még nagyon sok az üres ülés, akkor viszont az előző időszaknál is olcsóbban repülhetnek a 
szemfülesek.  
 

Két héttel az indulás előtt viszont már csak a legritkább esetben lehet számítani kedvező árra, egy héttel 
korábban pedig a járatok és az árak választéka is radikálisan beszűkül. A tanulmány készítői szerint nagy az 
esély arra, hogy pórul jár, aki az utolsó pillanatban kampányszerűen kínált olcsó jegyre építi a nyaralását. 

A „yield menedzserek” úgy gondolkodnak, hogy aki ilyenkor vesz jegyet, annak bármi áron repülnie kell! 
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Nem mindegy, milyen repülőjegyet 
foglal! 

 
A repülőjegye többféle is lehet, annak megfelelően, hogy Önnek mi a szándéka! 
 
ONE WAY, vagyis egyirányú jegy: nincs visszaút. Arról később kell gondoskodnia. Ezek a rendelések 
mindig többe kerülnek, mintha oda-vissza, vagyis retúr foglal. 
ROUNDTRIP, retúrjegy, oda-vissza, minden esetben olcsóbb az előzőnél, de itt sem mindegy melyik 
fajtáját választja. 
- OPEN, vagyis nyitott repülőjegy. Egy bizonyos időhatáron belül, vagyis a repülőjegy érvényességi idején 

belül, mi magunk határozzuk meg, hogy mikor indulunk haza. Ez azonban kockázatos, mert nem biztos, 
hogy felférünk arra a járatra, amivel éppen el szeretnénk utazni, órákat tölthetünk a repülőtéren egy 
üres helyért. (amerikai filmekben láthatunk ilyet, amikor főhős kimegy a reptérre és közlik vele, hogy csak a 
következő járaton van szabad hely) 

- CLOSED, vagyis zárt retúrjegy. Legtöbben ezt használjuk és ez is a legolcsóbb. Amikor pontosan 
tudjuk, hogy mikor megyünk, és mikor jövünk. Foglalásnál megadjuk az indulásunk és visszautunk 
pontos dátumát és azon belül választunk járatot a napnak egy számunkra legmegfelelőbb időpontjában. 

 
Még valami!  
Ha egy napon belül oda-vissza megteszi az utat, akkor biztosan a legdrágább jegyet kapja! 
Maradjon legalább egy éjszakát, nézzen körül, sétáljon, lazítson és pihenjen egyet egy remek szállodában! 
Garantáltan jobban jár anyagilag és még fel is töltődött! 
 

Legyen biztos az időpontban! 
 

Az a legdrágább, ha utólag meg kell változtatnia repülési időpontokat!  

Ha mégis erre kényszerül, akkor előbb nézzen utána az átfoglalási költségnek, majd nézze meg, mennyiért 
tud teljesen új jegyet rendelni. Ha ez az utóbbi olcsóbb vegyen új jegyet, a régit pedig tegye fel egy ingyenes 
eladási oldalra (pl. Jófogás) és próbálja meg olcsóbban eladni. Ha csak a fele jön vissza, akkor máris jobban 
járt! 
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Törzsutas kártya és egyéb 
kedvezmények! 

 

Ha rendszeresen utazik és általában egy légitársasággal, akkor érdemes Törzsutaskártyát váltania. Minden 
repülőjegy foglalását 5-10%-al olcsóbban teheti meg, illetve vannak bizonyos légitársaságok, ahol egy bizonyos 
megtett számú, vagy km-ben mért út után kap egy ingyen repülést. Pl a British Airwaysnél. 

Ezen felül vannak gyermek, diák, nyugdíjas és csoportos kedvezmények is. Ezekre is érdemes odafigyelni a 
foglalásnál, mert sokat spórolhat vele. 

Mivel ezek a kedvezmények, vagy törzsutas engedmények légitársaságonként változnak, az adott utazással 
kapcsolatos foglalásnál érdemes rákeresni a légitársaság oldalán. 

 

Válasszon másik repteret! 
 

Na ez az a téma, ami igazán időrabló lehet! 

Válasszon egy általános keresőoldalt, egy Touroperátor céget és adja meg a repülési adataidat.  

Majd az indulási helyet változtassa, adja meg a környező országok (pl. Bécs, Pozsony), gépkocsival vagy 
vonattal könnyel elérhető reptereit is.  

Vannak olyan esetek, hogy az utiköltség oda-vissza jóval olcsóbb, mintha Magyarországról repülne. 

És még egy trükk:  

Ha egy másik kontinens az uticél, érdemes nem egyszerre arra rákeresni. Keressen egy köztes európai 
célpontot. 

Pl. Ha Thaiföldre utazik, akkor nézze meg Stockholmba a fapados árakat, majd onnan indítsa a Thaiföldi 
keresését. Legtöbbször, ha megtalálja azt a repteret, ahonnan az uticéljához a legolcsóbban viszik el odáig, itt 
Európában könnyen és nagyon olcsón eljuthat fapados járatokkal a köztes állomásra. 

Remélem van elég ideje arra, hogy ezekkel eljátszadozzon! 
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„Egye meg a sütijeit!” 
 

Ezt humornak szántam, de vegye komolyan!  

Itt az értelmes magyarázata!  

Nem valódi sütikről, hanem a számítógépek által használt úgynevezett „cookie”-ról van szó. Ma már, nem 
csak bizonyos légitársaságok, hanem az internet fejlődésével gyakorlatilag minden internetes kereső jegyzi, 
hogy a vásárlók hányszor jártak az oldalukon, és ennek értelmében folyamatosan drágítják a jegyek árát. 
Hoppá, találtak egy palimadarat, aki utazni akar, de nem tud gyorsan dönteni!  

Szóval, keresgél és nem akar gyorsan dönteni? Nyisson meg több böngészőt, használjon több gépet, más 
más IP címekkel, lépjen be különböző WIFI-kről.  
A legjobb technikai megoldás, ha a böngészőből azonnal törli a cookie-kat (sütiket). Nem kell hozzá 
pilótavizsga, de alap számítástechnikai műveltség azért nem árt!  

Magyarázat: több féle cookie van, ott sem mindegy, hogy mit töröl. 

Pl.: Ha Google Chrome-ot használja, akkor a jobb felső sarokban találja a Menü visszintes 3 vonalból álló 
ikonját. Kattintson a Beállítások/Speciális beállítások megjelenítésre, aztán az Adatvédelem/Tartalom 
beállításokra, és a Cookie részben tudja beállítani vagy törölni az összes nem kívánt sütit, vagy kiválaszthat 
egy időaszakot is.  

Androidos telefonon, vagy androidos táblagépen ugyanúgy a Menü 3 függőleges pöttyére kattintson. Utána 
Beállítások//Adatvédelem/Böngészési adatok törlése. Ennyi! 

iPhone és az iPad eszközön ugyanúgy a Menü 3 függőleges pöttye kell önnek. Koppintson a 
Beállítások/Adatvédelem/Böngészési adatok törlése. És készen is van!  

Ha nem boldogul, minden eszköznek van Súgója, használja bátran, pénzt spórol vele! 

Minden esetre tudja, ha egy gépen ugyanazt a keresőt többször megnyitja egymás után, és rákeres ugyan 
arra a repülőjegyre, vagy szállodára, minden kattintással drágább árat kap! 
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Használjon nagyobb kereső 
programokat, azonban a jegyet a 

légitársaságok saját oldaláról vegye 
meg, mert ott a legolcsóbbak. 

 

A nagy kereső portálok általában még felszámolnak bizonyos kezelési költségeket. 

 

Cheking! 
 

Még egy fontos tanács: 

A légitársaságok alőírják a megfelelő csomag méretet és súlyt. Okosan csomagoljon, mert a túlsúly 20 Eurótól, 
vagy Dollártól fölfelé, bármekkora összegbe kerülhet (Légitársaságtól és országtól is függ). 

Ezen felül, ha fapados járattal utazik, kérem chekkoljon be otthonról, vagy az önkiszolgáló terminálnál. Ha 
nem ezt teszi, külön adminisztrációs díjat számolnak fel, ami 20 Eurótól indul. Ma már mobilról is chekkolhat, 
sok helyen elég a mobilon bemutatott QR-kód. Ezeket azonban érdemes indulás előtt ellenőrizni! 

Otthonról a jegy rendelésekor rendelje meg és fizesse ki a feladandó csomagját is, és nézze meg, hogy az ön 
(fa)pados járata, mekkora kézipoggyázt engedélyez. Ha a kézipoggyász mérete nagyobb az előírtnál, 
megbüntetik. 
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Erre azért érdemes figyelni, mert a méret általában ugyan az a legtöbb járatnál, de pl. a Wizz Air fapados 
járataira kisebb kézipoggyászt lehet csak felvinni.  

Minden légitársaság oldalán fent vannak a pontos adatok. 

 

Hosszabbíts! 
Toldd meg a hétvégédet és spórolj! 

A péntek délutáni és a szombat reggeli oda-, illetve a vasárnap esti vagy hétfő reggeli visszaút a legdrágább. 
Ha van rá lehetősége inkább válassza a szerda, vagy csütörtök estét, vagy a kedd, szerda reggelt. 

 

Hasznos linkek 
 

A bravofly azért érdekes oldal, mert egy időablakban több napra lebontva látja a jegyárakat! Tehát el tudja 
dönteni, mikor a legjobb az utazás időpontja. Lehet, hogy egy-egy útnál van akkora különbség a jegyárakban, 
hogy érdemes egy, vagy két nappal előtte vagy utána utazni. Lehet, hogy a szálloda ára olcsóbb, mint pont a 
kitalált napon utazni, és akkor még marad idje egy városnézésre is. 

http://www.bravofly.hu/vg1/home.do  
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Ugyan ez vonatkozik a repjegy.hu rendszerére is, tervezni lehet egy nagyobb idő ablakban. Ők +/- 3 napot 
mutatnak meg az utazónak. 

http://www.repjegy.hu/  
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A skyscanner új ablakokban megnyitja több légitársaság adatát, hogy dönteni tudjunk, melyik a legjobb 
ajánlat a számunkra. 

http://www.skyscanner.hu/ 

 

 



16 
 

A pelikán.hu oldal is felkínálja a plusz/minusz 3 napos időablakot a tervezéshez. 

http://www.pelikan.hu/ 
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A fapados.hu esetében egy egész hetet látunk árakkal együtt. 

http://fapados.hu/hu 
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Csak egy kicsit, hogy haza húzzon a szívünk, a wizzair.com, mint magyar légitársaság kínál klubtagságot is, és 
előtte 1 nap, utána 1 napos idő ablakot kínál az utazóknak. 

Érdemes azonban alaposan végig nézni a kereső oldalakat, mert nagyon sok szűrési és beállítási lehetőség 
van rajtuk. A foglalás folyamatán is érdemes végig menni, mert nagyon sok járulékos költség nem derül ki az 
első pillanatban és könnyen lehet, hogy nem is a legolcsóbb járat lesz végül a legolcsóbb!  

https://wizzair.com/hu-HU/FlightSearch 

 

 



19 
 

Keresse az akciós jegyeket! 
 

Nos, ehhez nagyon nagyon rugalmasnak kell lenni mindenféle szempontból. 

A légitársaságok és a touroperátor cégek oldalán reklámként sorra jelennek meg azok a jegyárak, amik 
mind mind, vagy egy nagyon közeli, vagy egy nagyon távoli időpontban különböző nagyvárosokba elviszik az 
utast pár ezer forintért! 

Ha ön és családja elég rugalmas, akkor a pihenésük helyeit és időpontjait ezekhez az akciókhoz igazítsa! 
Ez általában elő- vagy utószezon, vagy olyan időszak, amikor biztosan kevesebben utaznak.  

Tehát ha elég rugalmas, megteheti, a munkája, megengedi, akkor anyagilag biztosan megéri!  

pl. http://fapados.hu/hu 

 

 

  

Apró trükkök! 
 

1. Tegye a személyes iratait, útlevelét és repülőjegyét egy biztonságos helyre és csak a chekkolásnál, 
illetve a poggyász feladásánál vegye elő azokat! 
 
Indulás előtt készítsen egy cheklistet, amin feltünteti, hogy melyik terminálból, mikor és milyen 
járatszámmal indul, hol, mennyi ideje van az átszállásra, melyik terminálból, mikor és milyen 
járatszámmal kell tovább utaznia. Ez a cheklist akkora legyen, amit kényelmesen el tud tenni a 
zsebébe, vagy a mobilján jól lát! 
Így biztosan a megfelelő terminálnál száll ki! 
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2. Érkezzen ki a reptérre 1 ½ - 2 órával korábban. Ha nem idegeskedik, nem kapkod, nem hibázik! 
3. Ha gépkocsival érkezik, előre a legtöbb légitársaság oldalán le tudja foglalni a parkolóhelyet, a 

parkoló társaság pedig elszállítja a terminálhoz.  
Ha megrendelte a parkolóhelyét, kitöltötte az adatlapot, amin a repülési adatokat közli, nyomtassa 
azt ki, és a vita elkerülése érdekében legyen önnél a többi irataival együtt. Amennyiben nincs 
adatlap, úgy hívja fel a Parkoló társaságot és pontosan érdeklődje meg, hogy tőlük mennyi idő alatt 
érnek oda a repülőtérre és mondja meg, hogy ön pontosan mikor érkezik majd oda hozzájuk, és 
mikorra kell a repülőtéren lennie. Emlékeztetőként pedig küldjön nekik egy e-mail a megbeszélt 
adatokkal. 

4. Ha önnek okos telefonja van és le tudja tölteni a repülőjegye QR kódját, akkor nem kell nyomtatnia 
semmit, chekkolásnál már ezt is elfogadják a légitársaságok. 

 

Késésben! 
 

Amennyiben késik a járata és esélye van arra, hogy a következőt lekési, mert nem landolnak időben, van 
arra lehetősége, hogy szól a légiutaskísérőnek és megkéri, jelezze a következő járata felé, hogy Ön jön, csak 
éppen késik a gépe. Általában és ésszerű határon belül meg fogják várni! 

Ha leszállt, de nincs már ideje átérni a másik terminálba, akkor pedig siessen oda egy információs pulthoz és 
kérjen segítséget. 

Velem már előfordult, hogy odaszóltak az induló járatnak, hogy várjon meg, és kaptam egy kísérőt, aki 
rohamléptekkel elkísért, hogy ne kelljen keresgélnem a terminált. 

 

Biztosítás! 
 

Mindig kösssön! Ezt ne mulassza el, ezen ne spóroljon!  

Az a pár ezer forint nem tétel ahhoz képest, hogy mennyire megkönnyíti az ön és családja életét, ha 
bármilyen gond, vagy veszteség adódik a nyaralása, pihenése alatt! 

Legyen gondoskodó! 
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Európából kitiltott légitársaságok! 
 

Van egy honlap, amin belül megtalálja azt a letöltési linket, ahol az Európából, biztonsági szempontból 
kitiltott légitársaságok szerepelnek. Ha kíváncsi, nézze meg! 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htm 

 

 

Van azonban egy ráadás! Egy „titkos” 
klub, ahol a jegyekre pénzügyi 

garanciákat is adnak és garantáltan Ön 
utazik a legolcsóbban! 

 

Erről majd később! Mindössze annyi a dolga, hogy kövesse az emailjeimet, és maradjon velem! 

 

 

 

 


