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Egyre többen használják ki, 
hogy az utazást megelőző év 
végén éri meg a legjobban lefog-
lalni a következő nyári szabad-
ságunkat, de még januárban, 
februárban és márciusban is 
vannak akciós ajánlatok. Aki 
nem a sízéssel van az év ele-
jén elfoglalva, olcsó és széles 
választékot talál. De mennyire 
higgyünk a 40-50 százalékos 
kedvezményekkel meghirdetett 
utazási ajánlatoknak?

 » SZÁSZ CS. EMESE

M íg néhány éve elképzelhe-
tetlennek tűnt az utazási 
irodák számára is, hogy 

már januárban nyaralásokat fog-
laljanak az utazóik, mára ez már 
elterjedt. A szabadságolók rájöttek, 
amellett hogy olcsóbb a jó előre le-
foglalt nyaralás, a választék is több 
ilyenkor. Az előfoglalási (early book-
ing) kedvezmények rendszerint már 
decemberben megkezdődnek, gya-
korlatilag az év végén éri meg a leg-
jobban lefoglalni a következő nyári 
szabadságunkat, de még januárban, 
februárban és márciusban is vannak 
akciós ajánlatok.

Bő választék olcsón
Minél korábban kezdünk nyaralás 
után nézni, annál jobb nemcsak 
azért, mert akár 40-50 százalékkal 
kevesebbért megkaphatjuk a szállás-
helyet, hanem mert ilyenkor még bő 
választék áll a rendelkezésre a hely-
színeket és szálláshelyeket illetően.

Mennyire higgyünk a 40-50 száza-
lékos kedvezményekkel meghirdetett 
utazási ajánlatoknak? Erre a kér-
désünkre a marosvásárhelyi World 
Travel Shop iroda ügyvezetője, Kele-
men Barna adta meg a választ. Rá-
mutatott, a kedvezmények ilyenkor 

mindig reálisak, de általában csupán 
a szállásra vonatkoznak, a szállodák 
ugyanis szeretnék látni az előre betelt 
helyeket, ezért akár féláron eladják 
ilyenkor a szobákat. „Érdemes fog-
lalni most, mert jelentős összegeket 
tudnak megtakarítani az utazók. Az a 
tapasztalatunk, hogy ki is használják 
ezeket a kedvezményeket egyre töb-
ben. Tíz évvel ezelőtt – amikor szinte 
kizárólag csak nyáron kopogtak be 
az irodánkba – nem hittük volna, 
hogy a január az egyik legforgalma-
sabb időszakunk lesz egyszer” – fo-
galmazott a marosvásárhelyi iroda 
ügyvezetője. Hozzátette, a különböző 
előfoglalási kedvezmények egészen 
március végéig tartanak, aztán áp-
rilistól már nem csak magasabbak 
lesznek az árak, de az utasok azt 
foglalják, ami megmaradt, már nem 
tudnak annyira válogatni.

Többet költünk nyaralásra
A szakember az utazási szokásokról 
elmondta, hogy míg két éve az átlag 

utazó 500 euróba bele akart férni fe-
jenként, most mintha valamit több 
pénzt szánnának erre: kétszemélyes 
utazások esetén 1200-1300 euróba 
szeretne beleférni az átlag maros-
vásárhelyi. Természetesen van, aki 
ennél többet, mások kevesebbet 
költenek. Legolcsóbban még mindig 
Bulgáriába lehet elutazni, olcsóbb 
mint a román tengerpart, és a szol-
gáltatások színvonala is jobb. Egy 
kétgyerekes család már 600 euró-
ból is megúszhatja az all inclusive 
nyaralást egy tengerparti szállodá-
ban. Ugyanakkor autóval is el lehet 
menni Görögország közeli vidékeire, 
ahol apartmanokban saját ellátással 
nyaralni nem megterhelő anyagilag. 
Amúgy Kelemen Barna szerint a ma-
rosvásárhelyi reptérről elérhető char-
terjáratok nagyban befolyásolják az 
utazási kedvet, éppen ezért a legnép-
szerűbb úti cél Törökország és Egyip-
tom, amely közvetlenül elérhető, de 
az utazási szakember szerint egyre 
többen utaznak Tunéziába, Olaszor-
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Kihasználják az utazók az előfoglalás előnyeit

Nyaralási láz a tél derekán. Egyre többen foglalják le már most a tengerparti kiruccanást
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szágba, de az egzotikumokat is ke-
resik az utazni vágyók. Ugyanakkor 
az üdülési csekkek hatására nagyon 
megnőtt a belföldi utazási csoma-
gok eladása, Kelemen Barna szerint 
legalább két-háromszor annyit ad-
tak el, mint azelőtti évben.

Még a síutakkal vannak
elfoglalva
Bár az előfoglalási kedvezmények 
már Csíkszeredában is megjelen-
tek, Tódor Etelka, a Fenyő Travel 
utazási ügynökség vezetője sze-
rint a csíkiak még inkább csak 
tapogatóznak, bár sokszor száz 
eurókban is mérik a különbséget. 
Most, ha egy személy 200 euróért 
el tud menni Bulgáriába nyaral-
ni, az április után már 350 euróba 
fog kerülni. „Az a tapasztalatunk, 
hogy aki nyáron utazik, az télen is, 
s most a síutakkal vannak elfoglal-
va a szabadságolók, a nyarat még 
csak tervezik, valamint a megma-
radt üdülési csekkeket költik el 
belföldi célokra” – magyarázza az 
utazási szakértő. Amúgy továbbra 
is Görögország, Bulgária és Török-
ország a top három desztináció, 
ezeket a helyszíneket választják 
leggyakrabban a szabadságolók, 
de akad azért igény az egzotiku-
mokra is. Hogy mennyit költe-
nek a csíkszeredaiak nyaralásra? 
Tódor Etelka szerint 200 és 1000 
euró között változik ez az összeg 
fejenként, s úgy tűnik, Csíkban is 
többet szánnak rá most, mint 2-3 
évvel ezelőtt, s előnyben részesítik 
a négycsillagos szállodát a három 
csillagossal szemben. Az előfog-
lalási kedvezmények egyik hátrá-
nyának tartják sokan, hogy előre 
ki kell fi zetni, s nem lehet csak 
úgy lemondani, mert meggondolta 
magát az ember. Sokan útlemon-
dási biztosítást kötnek ilyenkor, 
de még abban az esetben is jól 
meg kell indokolni a lemondást, 
az nem elég, hogy nem engedtek 
el szabadságra a munkahelyről.

 » Míg két éve 
még az átlag 
utazó 500 euróba 
bele akart férni 
fejenként, most 
mintha picit több 
pénzt szánnának 
a nyaralásra.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Á tfogó szövetségre lépett a Volkswa-
gen AG és a Ford Motor Company, 

és ennek keretében kedden olyan 
megállapodásokat kötött, amelyek cél-
ja a két globális járműgyártó erősségei-
nek kiaknázása, versenyképességének 
javítása a vásárlói igények jobb kiszol-
gálása érdekében A Volkswagen ve-
zérigazgatója, Herbert Diess, valamint 
a Ford vezérigazgatója, Jim Hackett 
megerősítette, a két vállalat áruszállító 
haszongépjárművek és közepes mére-
tű pickupok közös fejlesztését tervezi a 
globális piacokra – akár már 2022-től 
kezdődően. A vállalatok várakozása 
szerint ez az együttműködés 2023-tól 
kezdve hoz majd magasabb, adózás 
előtti működési eredményt.

 A Ford és a Volkswagen egyaránt 
sikeres haszonjármű és pickup üzlet-
ágat működtet világszerte olyan nép-
szerű típusokkal, mint a Ford Transit 

modellcsalád és a Ranger, illetve a 
Volkswagen Transporter, a Caddy 
és az Amarok. A két vállalat együt-
tes kishaszongépjármű-értékesítése 
mintegy 1,2 millió darabot tett ki 2018-
ban világszerte.

 A várakozások szerint a következő 
öt évben mind a közepes méretű pick-
upok, mind pedig a kis haszonjármű-
vek iránti globális kereslet nőni fog. Ez 
a szövetség lehetővé teszi a vállalatok 
számára a fejlesztési költségek meg-
osztását, gyártási kapacitásaik jobb 
kihasználását, termékeik versenyké-
pességének javítását és a költséghaté-
konyabb gyártást – mutatnak rá közös 
közleményükben a két vállalat kép-
viselői. A szövetség keretében a Ford 
tervezi majd mindkét vállalat közepes 
méretű pickup modelljeit. A tervek 
szerint a Ford tervezi az európai pi-
acra szánt nagyobb áruszállítókat, a 
Volkswagen feladata pedig egy városi 
kis áruszállítómodell kifejlesztése és 

gyártása lesz. A Volkswagen és a Ford 
emellett szándéknyilatkozatot írt alá 
arról, hogy feltárják az együttműködé-
si lehetőségeket az elektromos jármű-
vek, az önvezető járművek és a mobi-
litási szolgáltatások területén, és már 
el is kezdték a lehetőségek vizsgálatát.

 A szövetséget – amelynek nem ké-
pezi részét a két vállalat közti kereszt-
tulajdonlás – egy közös bizottság fel-
ügyeli majd. Ezt a bizottságot Hackett 
és Diess vezeti.

Globális szövetséget kötött a Volkswagen és a Ford

 »  A két válla-
lat áruszállító 
haszongépjármű-
vek és közepes 
méretű pickupok 
közös fejlesztését 
tervezi a globális 
piacokra.

Mi fi zetjük meg
a kapzsisági adót

Nem lepte meg igazából a bankadó 
a romániai pénzintézeteket – 

mondja Steven van Groningen, a 
Raiff eisen Bank Románia elnöke, 
aki szerint amúgy is a lakosság fi zeti 
meg a „kapzsisági adót”, a bankok 
csak begyűjtik azt. A bankelnök egy 
televíziós nyilatkozatban ugyanakkor 
arról beszélt, hogy indokolatlannak 
tartja a romániai sarcot, mivel a 
szomszédos országok is vetettek ki 
ugyan bankadót, de olyan államokról 
van szó, amelyek a világválság idején 
megfi nanszírozták a pénzintézeteket, 
Románia ellenben nem így járt el. 
Felrótta egyúttal a román kormány-
nak, hogy hirtelen, konzultáció 
nélkül vetette ki az új adót, nem jú-
niusban, amikor illett volna, így nem 
tudtak előre kalkulálni vele. Meglá-
tása szerint végső soron a fogyasztók 
fi zetik meg az adókat a kamatok 
révén, legyen szó megtakarításokról 
vagy kölcsönökről. (B. E.)




