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A RYANAIR ÚJ KÉZIPOGGYÁSZ SZABÁLYZATA

A Ryanair 2018.01.15 óta nem engedi a kézipogy-
gyászok elhelyezését az utastérben, továbbra is  
ingyenesen, de a csomagtérben szállítják őket, kivéve  
ha elsőbbségi beszállás szolgáltatást vagy Plus/ 
Flexi Plus jegyet vásároltál. Ha nem rendelkezel 
ezekkel, akkor maximum egy 35 x 20 x 20 cm mé-
retű táskát vihetsz majd magaddal a fedélzetre, 
javasoljuk, hogy a pénzt, úti okmányokat és érték-

tárgyaidat ebben tárold majd. Ilyen táskákat ide kattintva találsz. A Ryanair ingyenes  
kézipoggyász maximális mérete 55 x 40 x 20 cm lehet (és max. 10 kg súlyú), ilyen bőrön-
döket itt találsz. Kérjük, vásárlás előtt mindenképpen ellenőrizd a legutóbbi információkat  
a Ryanair weboldalán.

UTAZÁS KIÁLLÍTÁS

2018. március 1-4 között ismét megrendezésre kerül az Utazás Kiállítás, melyet minden 
bizonnyal Te is nagyon vársz, ha szenvedélyes utazó vagy. Idén is képviseltetik magukat 
egyes utazási irodák, idegenforgalmi régiók, országok és szállodák. A külföldi díszvendég 
Marokkó, a belföldi pedig Hévíz lesz, de ezen kívül is sok érdekességet találhat az utazni 
vágyó a kiállításon, érdemes kilátogatni. Belépőjegyeket ide kattintva tudsz vásárolni.

ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNYEK

Már javában zajlik az előfoglalási őrület az utazási irodáknál. Ha nem akarsz lemaradni 
a jó árakról, foglalj minél előbb, a legtöbb irodánál március 31-ig találod meg a legked-
vezőbb árakat, utána már csökkennek a kedvezmények. Last minute-re idén se nagyon 
számíts, mert a legnépszerűbb úti célokra a repülőhelyek hamar elfogynak, és egyes  
szállodák általában már tavasszal, az előfoglalási időszakban megtelnek.

Hírek az utazás világából

https://www.holidayshop.hu/taskak-borondok/borondok/kabinborondok/ryanair-kistaska
https://www.holidayshop.hu/ryanair
http://utazas.hungexpo.hu/hu/online-jegyvasarlas


FAPADOS 
NAPOK 

2018-ban 
újra

Március 
5-8.

Idén is sok újdonsággal jelentkezünk! 
Keresd a kedvezményeket weboldalunkon  

és Facebook oldalunkon!

www.holidayshop.hu/fapados-napok-akcio
www.facebook.com/holidayshop.hu 

http://www.holidayshop.hu/fapados-napok-akcio
http://www.facebook.com/holidayshop.hu 


Hosszú hétvégék 2018-ban
Szuper évnek nézünk elébe az idei évben hosszú hétvégék tekintetében! Szinte minden  
ünnepnap tartogat egy 3, 4 vagy 5 napos hétvégét számunkra, így több kirándulást, wellness 
hétvégét vagy városlátogatást is betervezhetünk a családi naptárba.

Az első hosszú hétvégét a március 15-i munkaszüneti napnak köszönhetjük, mely csütörtök-
re esik, így máris egy 4 napos hétvégével indíthatjuk a tavaszt.

A következő, szintén 4 napos hétvége húsvétra esik. Március 30. nagypéntek, április 2.  
pedig húsvét hétfő, mindkettő munkaszüneti nap (dátum: március 30 – április 2.). 

Május 1. kedd, így hétfőn, április 30-án is otthon maradhatunk, vagy elutazhatunk április 28 
– május 1. dátumon egy klassz repülős városlátogatásra, például Párizsba, Londonba vagy 
Dublinba. 

Pünkösd hétfő idén május 21-re esik, így egy három napos hosszú hétvégének örülhetünk 
május 19-21. között. Erre a három napra tervezhetünk egy kellemes kirándulást az ország-
határokon belül, bízva a jó időben. Ha mégis külföldre vágynánk, vegyünk célba egy közeli úti 
célt, például Prágát vagy Krakkót.

A következő hosszú hétvégére viszonylag sokat kell várni, de ha időközben kivesszük nyári 
szabadságunkat, igazán felüdülésként hat majd a nyár végén még egy kis szabadság: az 
augusztus 20-i hétvége idén háromnapos lesz, augusztus 18-20. dátumra tervezhetünk 
utazást. 

Ezt követi majd az október 23-i ünnepünk, mely keddre esik, így a hétfővel és a hétvégével 
egy négynapos hétvégét kapunk. A hétfőt október 13-án kell majd ledolgozni. Egy kellemes 
őszi városlátogatást tervezhetünk ekkorra (pl. Róma, Barcelona, Madrid, Malaga, esetleg egy 
toszkán körút), vagy ha kimaradt a nyaralás, egy kis szabadsággal megtoldva elmehetünk 
egy hétre nyaralni olyan helyre, ahol még meleg van, pl. Törökországba vagy Ciprusra, esetleg 
Dubaiba.

November 1. csütörtök lesz, így a pénteket is megkapjuk, ezzel együtt egy négynapos hét-
végének örülhetünk ismét. November 14-én kell majd ledolgozni a pénteket. November 1-4. 
között tervezhetünk egy hazai wellness hétvégét, vagy néhány nap extra szabadságot kivéve 
elutazhatunk pl. a Kanári-szigetekre.

December 25-26. keddre és szerdára esik, így a hétvégével és a 24-i hétfővel egy ötnapos 
hétvége a karácsonyi ajándékunk!
2019. január 1. kedd lesz, így szilveszterkor szintén egy négynapos hétvégénk lesz. 

Bárhova is utazz, mindig tudd, hogy bőröndök, utazási kiegészítők tekintetében ránk az év 
365 napjában számíthatsz! Fapados Garanciával ellátott kabinbőröndjeinket garantáltan  
elfogadja a Wizz Air és a Ryanair kézipoggyászként, így az utazás tervezése máris egy gond-
dal máris kevesebb! 

https://www.holidayshop.hu/


Újdonságok webshopunk kínálatában

Monopol Zürich  

kabinbőrönd
55 x 40 x 20 cm 

4 színben

23.990 Ft

Gabol Board  

kabinbőrönd 
55 x 39 x 20 cm

3 színben

18.980 Ft

Cipzár helyett  
kapcsos TSA zárakkal!

Modern, stílusos  
vászonbőrönd TSA zárral!

Gabol Páros csomag

       2 db 55 x 40 x 20 cm 

       kabinbőrönd

       2 db szemmaszk

       1 db fedélzeti flakonszett

     43.750 Ft

Repcsis 
bőröndcímke 

990 Ft

https://www.holidayshop.hu/szines-borondcimke-fly 
https://www.holidayshop.hu/gabol-paros-csomag 
https://www.holidayshop.hu/monopol-zurich-kabinborond-ezust
https://www.holidayshop.hu/gabol-board-kabinborond 
https://www.holidayshop.hu/monopol-zurich-kabinborond-ezust
https://www.holidayshop.hu/gabol-board-kabinborond 
https://www.holidayshop.hu/gabol-paros-csomag 
https://www.holidayshop.hu/szines-borondcimke-fly 


Miért vásárolj nálunk?

KUPON
1000 Ft kedvezmény

min. 10.000 Ft értékű vásárlás esetén

Kuponkód: MAGAZIN1801
Érvényes: 2018.04.30-ig, minden, kivéve akciós termékünkre.

       Webshop: www.holidayshop.hu
       Email: rendeles@holidayshop.hu
       Telefon (hétköznap 9.00-17.00): 
       70/624-2914

Jelen katalógusban található tartalom a szerzői jogról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Holidayshop Bt.  
szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos felhasználási jogokkal kizárólag a Holidayshop Bt. 
rendelkezik. A tartalom bármilyen hasznosítására a www.holidayshop.hu/aszf oldalon található Általános Szerző-
dési Feltételeink 1.3 pontja szerint van lehetőség.

http://www.holidayshop.hu
mailto:rendeles@holidayshop.hu
http://www.holidayshop.hu/aszf

