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MaTáSzSz Nemzetközi Tanulmányút programja 
Franciaország, Párizs és környéke 

 

Az utazás időpontja: 2019. október 15 -18. (kedd-péntek) 

Utazás repülővel a MaTáSzSz szervezésében 

 

A részvételi díj magában foglalja a szállást 3 éjszakára reggelivel, a repülővel történő utazást 
(Budapest-Párizs, Párizs-Budapest) feladott csomagok nélkül, a reptéri transzfert, a helyi 
tömegközlekedési kártyát és az autóbuszos transzferek díját.  
 
Az étkezések költségét (a reggelik kivételével) a részvételi díj nem tartalmazza, az ebéd és a vacsora 
önköltséges. 
 

Utazási tudnivalók 

Menetrend 

Odaút: Budapest (BUD) – Párizs (CDG) // 16:05 - 18:30 

Utazás dátuma: 2019. október 15.,  kedd  

Légitársaság: Easy Jet  

Járatszám: U2384 

Indulási hely: Budapest Liszt Ferenc repülőtér 2B terminál   

Érkezés: Párizs, Charles de Gaulle 2D terminál 

Találkozó: Ferihegy 2B indulási terminál hall-jában 13:00-kor 

A csoportot MaTáSzSz feliratú táblával várjuk a helyszínen. 

 

Visszaút: Párizs (ORY)- Budapest (BUD) // 13:10 – 15:25 

Utazás dátuma: 2019. október 18., péntek 

Légitársaság: Transavia 

Járatszám: TO4279 

Indulási hely: Párizs, Orly3-as terminál 

Érkezési hely: Budapest Liszt Ferenc repülőtér 2B terminál 

Találkozó: a szálloda recepcióján 9:15-kor 

 

Szállás 

Comfort Hotel Paris Porte d’Ivry*** 

Cím: 1-11 Rue René Villars, 94200 Ivry-sur-Seine 
Tel: + 33 1 46 71 00 17 
weboldal: https://www.choicehotels.com/fr-us/france/ivry-sur-seine/comfort-inn-
hotels/fr532?mc=blgobeeunbnxx&pmf=bleu  
 



Szakmai Program 

 

1. nap - 2019. október 15., kedd 

• Akinek poggyászfeladásra is szüksége van kérjük érkezzen 12:30-ra.  

• 13:00 órakor Találkozó a Liszt Ferenc repülőtéren,16:05 órakor indulás Párizsba 

• 18:30 órakor Érkezés Párizsba a Charles de Gaulle repülőtérre, ahonnan buszos transzferrel 

utazik a csoport szállodába  

• 20:00 órakor Érkezés a szállodába, szállás elfoglalása   

• Vacsora (önköltséges) 

 

2. nap - 2019. október 16., szerda 

 

• 7:30-8:30 Reggeli a szállodában (Comfort Hotel Paris Porte d’Ivry***) 

• 8:30 órakor találkozó a szálloda recepcióján 

• 9:30-10:30  ENGIE Climespace - Canada hűtőerőmű megtekintése 

(place du Canada Paris – Invalides közelében) 

• 10:30-11:00 Utazás tömegközlekedéssel az ENGIE Climaspace másik helyszínére 

• 11:00-12:00 ENGIE Climespace – Okos elosztóközpont megtekintése a cég központjában (Gare 

de Lyon közelében) 

• 12:30-13:30 Ebéd (önköltséges) 

• 14:00-15:30 CPCU (Párizsi Távhő Szolgáltató) dekarbonizációs története – CPCU okosközpont 

(Gare de Lyon közelében) 

• 15:00-15:30 Találkozó az SNCU (Francia Távhőszolgáltatók Szövetsége) képviselőjével 

• A délutáni órákban visszaérkezés a szállodába  

• Este választható szabad program vagy a MaTáSzSz Iroda munkatársai vezetésével az Eiffel 

torony és környékének megtekintése, rövid Szajna parti sétával egybekötve vagy egyéni kötetlen 

program 

• Vacsora (önköltséges)   

 

3. nap - 2019. október 17., csütörtök 

 

• 7:30-8:30  Reggeli a szállodában (Comfort Hotel Paris Porte d’Ivry***) 

• 8:30 órakor találkozás a szálloda előterében 

• 9:30-11:30 AREGO geotermikus erőmű megtekintése Arceuil 94 (RER B Laplace – HÉV megálló) 

• 11:30-12:30 Utazás busszal Limeil-Brevannes-ba (A buszt a MaTáSzSz biztosítja)  

• 12:30-13:30 Ebéd (önköltséges, szervezett) 

• 14:00-15:30 Biomassza, solar – eco kerület megtekintése Limeil Brevannes-ban  



• A délutáni órákban visszaérkezés a szállodába transzfer busszal 

• Este választható szabad program vagy a MaTáSzSz Iroda munkatársai vezetésével a Diadalív 

(Arc de Triomphe) környékének megtekintése, rövid sétával egybekötve a Champs Élysée-n vagy 

egyéni kötetlen program , vacsora (önköltséges)   

 

 

4. nap - 2019. október 18., péntek 

 

• 7:30-8:30  Reggeli a szállodában (Comfort Hotel Paris Porte d’Ivry***) 

• 9:15 órakor találkozás a szálloda előterében 

• 9:30 órakor transzfer indul a szállodából az Orly repülőtérre, 13:10 órakor indulás Budapestre, 

érkezés 15:25 órakor a Liszt Ferenc repülőtérre.   

 

 

Egyéb hasznos tudnivalók 

 

 

Párizsban nagykövetség és konzuli szolgálat is működik. 

Nagykövetség elérhetősége 

5 Square de l'Avenue Foch, 75116 Paris,  

tel: +33 1 45 00 94 97  

 

Beutazás feltételei: magyar állampolgárok érvényes személyigazolvánnyal vagy útlevéllel utazhatnak 

be Franciaország területére, amelynek érvényesnek kell lenni az utazás utolsó napjáig. Vízum a 

turista célú beutazáshoz nem szükséges.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Franciaországban a jogosítványt nem fogadják el érvényes úti 

okmányként.  

Kötelezően előírt védőoltás szintén nem szükséges Franciaországban. 

 

Telefonálás: Magyarországot +36-os előhívószámmal lehet hívni, az EU roaming djíak eltörlését 

követően normál tarifával 

 

Poggyászinformáció: 

Az ár fejenként 1 db kézipoggyászt tartalmaz /55x40x25cm/, amit a járat telítettségének függvényében 

a járat csomagterébe is tehetnek, garantálni nem tudjuk, hogy mindenki felviheti a kézipoggyászt 

magával a fedélzetre. 



Kérjük amennyiben szeretne nagyobb csomagot feladni, úgy legkésőbb 2019.09.30-ig jelezze az 

info@tavho.org címre 

 

Minden egyéb extra / ülőhely, feladott csomag, lekérésre, extra díj ellenében foglalható/. 

  

Repülőtéri transzfer: 

 A repülőtérről a szállodába és vissza a csoport privát transzferrel utazik. 

 

Utasbiztosítás: 

Javasoljuk utasbiztosítás megkötését és jegyezzék fel a biztosító által megadott segítségnyújtó 
telefonszámot, hogy szükség esetén kéznél legyen. A bankártyákhoz kötött biztosítások nem 
nyújtanak megfelelő fedezetet egy-egy komolyabb, váratlanul bekövekzeő baleset esetén, ezért 
javasoljuk, hogy válasszanak teljeskörű fedezetet nyújtó utas-, baleset és poggászbiztosítást.  

A franciaországi egészségügyi ellátó és szolgáltató rendszer igénybevételéhez a magyar 
állampolgároknak az előzetesen kiváltott európai egészségbiztosítási kártyájuk bemutatása 
szükséges. Sürgősségi ellátás esetén általában e kártya birtokában vehetik igénybe a szükséges 
orvosi ellátást a helyi biztosítottakhoz hasonló feltételekkel. Járóbeteg ellátás esetében a költségeket 
a betegnek kell megelőlegeznie, majd a költségvisszatérítési igényüket a magyarországi lakhely 
szerinti TB Igazgatóságon nyújthatják be. Ugyancsak szükséges a helyszínen fizetni a kórházi 
egészségügyi szolgáltatások önrész díját, ami Franciaországban magas. Ezért érdemes az Európai 
Egészségbiztosítási Kártya mellé kiegészítő biztosítást is kötni. Az európai egészségbiztosítási kártya 
a NEAK budapesti és megyei központi hivatalaiban egyénileg szerezhető be.   

 

MaTáSzSz Iroda: 

 
A MaTáSzSz irodától Nagy Edit és Tóth Réka kollégáink kísérik Önöket végig a szakmai tanulmányút 

során. 

 

Elérhetőségük:  

Nagy Edit, energetikai és műszaki ügyekért felelős projektvezető 
mobil: +36 20 289 7980 
email: nagy.edit@tavho.org 
  
Tóth Réka, PR és kommunikációs projektvezető 
mobil: +36 20 917 5015 
email: toth.reka@tavho.org 
  
Kérjük, hogy mindenki hozzon magával minimum 1 db ajándéktárgyat a fogadó cégek vezetői részére 

(ez jellemzően jó minőségű magyar bor/pálinka/csokoládé, illetve egyéb ajándékcsomag szokott 

lenni). 

  

Fontos tudnivalók: 
• A repülőjegyek Nagy Editnél és Tóth Rékánál lesznek kinyomtatva.  



• Kérjük mindenki hozza magával a Nyilatkozatban megadott okmányát (kérjük mindenki 
ellenőrizze az okmány érvényességét). Az útiokmányt javasoljuk lefotózni és az utazás idejére 
digitálisan tárolni a mobiltelefonon, vagy email fiókjukban biztonságos helyen. 

• Minden résztvevőt kérünk, hogy pontosan érkezzen a reptérre (a csoport a reptéren együtt 
mozog majd az ellenőrző pontokon, a biztonsági beléptetés, ellenőrzés hosszabb időt vehet 
igénybe)  

• Kérjük a kézi poggyászoknál vegyék figyelembe a reptér tájékoztatását. 
• Figyelemmel arra, hogy első este későn lesz a vacsora, kérjük, hogy mindenki elegendő ételt 

hozzon magával az útra, vagy készüljön úgy, hogy a repülőtéren vagy a repülőn tud ebédet 
vásárolni.  

• Kérjük amennyiben bármilyen allergiájáról tudomása van, jelezze előre. 
• Franciországban az euro a hivatalos fizető eszköz, érdemes lehet valamennyi kézpénzt még 

idehaza átváltani és magával hozniuk az útra, de nagyon sok helyen lehet bankkártyával is 
fizetni. 

• A szállodákban mindenki külön egyágyas szobákban kap elhelyezést. 
 

 
Kérjük, hogy mindenhol legyenek tekintettel a határidőkre és a szervezők által kérteket 

maradéktalanul tartsák be. 
 

Mindenkinek kellemes időtöltést és szakmailag hasznos tapasztalatszerzést kívánunk! 

 


