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Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
55 812 01 0010 55 01

Idegenforgalmi szakmenedzser

Vendéglátó és idegenforgalmi
szakmenedzser

A feladat megoldásához térkép és számológép használata szükséges!

Értékelés
Összesen:

100 pont

100% =

100 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 50%.
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Európa Kulturális Fővárosa 2012. Guimaraes
A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület tanulmányútja
4 nap/3 éj
1. nap Balatonfüredről – az egyesület autóbuszával utazás a Liszt Ferenc Budapest
Nemzetközi repülőtérre. 11 órakor elutazás a TAP portugál légitársaság gépével Frankfurton
keresztül, Portóba. Érkezés 15.35-kor, majd autóbusz transzfer Guimaraesbe. Elhelyezkedés a
városközpontban található Guimaraes Hotel Ibis*** egy- és kétágyas szobáiban. Séta a
belvárosban, ismerkedés az Európa Kulturális Fővárosa program szabadtéri, utcai
eseményeivel. Vacsora a szállodában.
2. nap Guimaraes - 07.00-09.00 - büféreggeli a szállodában.
10.00 órától gyalogos városnézés az UNESCO Világörökség részét képező belvárosban: N.
Senhora da Oliviera templom, Sao Miguel kápolna, püspöki palota (Paco dos Duques), Sao
Miguel erőd megtekintése. Ebéd egyénileg, majd szabad program. Érdeklődés szerint az EKF
kínálta kiállítások felkeresése: barokk csempe workshop, a nyomtatás története, Guimaraes
híres szülöttei, a jövő városa. Este fogadás a városházán az EKF szervezőbizottságának
meghívására. Szakmai találkozó (workshop) magyar nyelvű tolmáccsal, majd vacsora.
3. nap Porto - 07.00-08.00 - büféreggeli a szállodában. 08.30-kor indulás egész napos
autóbuszos kirándulásra Guimaraes-Porto-Douro-völgy-Guimaraes útvonalon (110 km). Porto
világörökségi helyszíneinek felkeresése (a város Katedrálisa, Szent Ferenc-templom, az
egykori Tőzsdepalota, a csempékkel díszített Sao Bento vasútállomás, a folyóparti Ribeiranegyed, a kétemeletes Dom Luis I. vashíd). Ebéd 13 órakor egy Douro parti étteremben.
Délután hajókirándulás pincelátogatással, portói borkóstolással a Duoro-völgyben.
Autóbusszal visszautazás Guimaraesbe, vacsora egyénileg. Fakultatív program: szabadtéri
koncert a Guimaraes Jazz Napok alkalmából.
4. nap Guimaraes - 07.00-09.00 - büféreggeli a szállodában. Kijelentkezés a szállodából,
hazaindulás. Autóbusz transzfer Portóba, majd 11.35-kor frankfurti átszállással elutazás
Budapestre. Érkezés 18.35-kor a Liszt Ferenc Budapest Nemzetközi repülőtér 2A
termináljára. Hazautazás Balatonfüredre az egyesület autóbuszával. Érkezés 21 óra körül.
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Adatok a feladat megoldásához:
Időpont: 2012. május 21-24. (4 nap/3 éjszaka) Utazás: repülővel, külön busszal
Létszám: 24 fő + 1 kísérő/idegenvezető
Elhelyezés: 3*-os szállodában, egy- és kétágyas zuhanyozós szobákban
Ellátás: félpanzió
Szolgáltatások:
- szállásdíj, büféreggelivel
1/2 ágyas szobában ..........74 €/szoba/éj
(Guimaraes Hotel Ibis***)
1/1 ágyas szobában
60 €/szoba/éj
- főétkezések .........................................................................................15-25 €/alkalom
- helyi idegenvezető városnézéshez Guimaraesben ................................120 €/csoport
- belépő a Sao Miguel erődbe .................................................................. 6 €/fő
- portugál/magyar nyelvű tolmács a fogadáson.......................................20 €/óra/tolmács
- hajókirándulás és portói kóstolás a Douro-folyón ................................36 EUR/fő
- helyi idegenvezető Guimaraes-Porto-Douro-völgy-Guimaraes kiránduláshoz
…………………………………….. .......................................................220 €/csoport
- magyar kísérő/idegenvezető vállalkozói díja (angol nyelvet beszélő) 20.000Ft/nap/csoport
- készenléti pénz rendkívüli kiadásokra .................................................500 €/csoport
- külföldi napidíj (100 %) .......................................................................40 €/nap
- autóbusz transzfer: reptér-szálloda-reptér .............................................230 €/csoport
- autóbusz egész napos kiránduláshoz Guimaraes-Porto-Douro völgy-Guimaraes
………………………………………………………………………….380 €/csoport
- repülőjegy .............................................................................................30 990 Ft/fő
- repülőtéri illetékek ................................................................................46.600 Ft/fő
- BBP .......................................................................................................550 Ft/fő/nap
- Árfolyam (az ajánlatkészítés időpontjában)..........................................1 € = 300 Ft
Feladat:
A fenti program és a megadott adatok felhasználásával készítse el az előkalkulációt!
A tervezett haszonkulcsot Önnek kell megállapítania. Adja meg a részvételi díjat egy
főre! Számoljon egyágyas felárat is! Az előkalkuláción tüntesse fel a csoport
azonosításához szükséges adatokat, legyen a felépítése logikus, áttekinthető, számolási
hibától mentes, feleljen meg a formai követelményeknek!
Ügyeljen a szükséges helyeken az áfa megfelelő alkalmazására.
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