2019. December 20.

Repülővel érkező cserkészek utazása

Kedves Csapat-, Körzeti, Kerületi Parancsnokok és Kontingensvezetők!
Októberben írt, cserkészek utaztatásával kapcsolatos levelünket az alábbiakkal szeretnénk kibővíteni.
A repülővel érkező cserkészek Sík Sándor Cserkészparkba való eljuttatásával a Jubi Utazási Iroda
(JUI) foglalkozik.
Amennyiben igénybe szeretnéd venni a JUI által biztosított szálláslehetőséget, abban az esetben azt
tanácsolnánk, hogy az érkezésedet július 26-ára vagy azutánra tedd, illetve a visszautazást augusztus 11re, vagy 12-re időzítsd.
A JUI csak július 26-tól augusztus 12-ig tudja elszállásolást biztosítani.
A JUI által felkínált szállást és utazást nem kötelező igénybe venni! Nagyon fontos azonban, – és ezért
arra szeretnénk kérni minden cserkészt, aki a Jubi Táborra érkezik repülővel –, hogy mindenféleképpen
vegye fel a kapcsolatot a JUI-val és közölje utazásának részleteit! Akkor is, ha saját maga intézi a
szállást és utazást, illetve akkor is, ha a JUI-n keresztül történik az utazása. Ily módon, a Jubi Tábor
vezetősége minden utazással kapcsolatos információt koordinálni tud.
Az Jubi Utazási Iroda elérhetősége:

Varga László: JubiUtazasiIroda@gmail.com
(FIGYELEM! Címváltozás az előző levélhez képest)

A Jubi Utazási Iroda az alábbi szállást, fuvarozást és kirándulási lehetőségeket tudja felkínálni.
1. Szállás
A JUI szállást tud biztosítani a New Brunswick-i Magyar-Amerikai Atléta Klub (HungarianAmerican Athletic Club u.n. “HAAC”) épületében.
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Szállás dátumok:
● Tábor előtt július 26-30
● Tábor után augusztus 10-12
Nem tudunk azonban szállást felajánlani július 26-a előtt, illetve augusztus 12-e után!
Vedd figyelembe, hogy a Jubi Utazási Iroda nem tud fuvart biztosítani a repülőterekről a szállásra,
illetve a szállásról a repülőterekre való eljutáshoz! Ez az információ változás a korábbi körlevélhez!
A HAAC épülete elérhető 10 perc sétával a New Brunswick-i vonatállomástól és a buszállomástól
is. Google terkep
Tömegközlekedés minden repülőtéren rendelkezésre áll. A fuvarköltség a repterekről a saját
költségedet terheli, annak intézése minden cserkész egyéni feladata, illetve csoportos utazás esetén a
vezető felelőssége.
Kérjük figyelembe venni az alábbi információkat a HAAC-ben szállással kapcsolatban:
● A HAAC-ben két nagy terem van, amelyet használhatunk, ahol várhatóan 200-250 cserkész lesz
elszállásolva. A helyiségek nagyok és megfelelőek ennyi személy elhelyezésére, azonban
számítani kell arra, hogy nagyon sokan lesznek egy helyen!
● Használnod kell a saját matracod, hálózsákod. A HAAC padlója kemény fapadló, nincsen
szőnyeg letéve. Mindenki hozzon magával matracot, hálózsákot!
● Bérelni fogunk egy 8 beállásos mobil zuhanyt, amelyet testvériesen meg kell osztani várhatóan
200-250 személynek. Ez a mobil zuhany csak a tábor előtt lesz elérhető, július 26-30 között.
● Tábor után nem lesz zuhanyzási lehetőség a HAAC szálláson. Mindenkinek a Cserkészparkban
kellene zuhanyozni vasárnap este vagy hétfőn reggel, attól függően, hogy mikor hagyja el a
parkot.
● Minden cserkész, aki a HAAC-ben lesz elszállásolva, az ott tartózkodása alatt, illetve az utazás
során, cserkészvezetője vagy más felnőtt kísérőjének felelőssége alá tartozik.
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2. Utazás a Sík Sándor Cserkészparkba, Fillmore városába
A cserkészek elszállítása a Sík Sándor Cserkészparkba, New Brunswick-ról fog indulni, nem a
Newark-i repülőtérről. Ez szintén változás a korábbi körlevélhez.
A buszok New Brunswick-ról a Sík Sándor Cserkészparkba július 30-án, csütörtökön éjfélkor
(FIGYELEM IDŐPONTVÁLTOZÁS!) indulnak és a parkba érkeznek kb. de. 6 órakkor (az út
megközelítőleg 6 órát vesz majd igénybe).
Visszafelé a buszok a Cserkészparkból augusztus 10-én, hétfő reggel 10:00-kor indulnak és kb.
délután 4 órakor érkeznek New Brunswick-ra. Azt tanácsoljuk, hogy a hazautazást ne tervezzétek
korábbra, mint augusztus 11. Nagyon fárasztó lesz a sok buszozás.
Azok, akiknek nem megfelelő a fenti beosztás, saját maguknak kell gondoskodniuk a
fuvarozásukról. A JUI változtatást nem tud tenni az időpontokkal kapcsolatban, sem az útvonallal
kapcsolatban.

3. Kirándulás
Niagara
A Jubi Utazási Iroda szervezni fog egy kirándulást a Niagara Vízeséshez augusztus 9-én, vasárnap,
közvetlenül a táborzárás után. A buszok a Cserkészparkból délután 2-kor indulnak és még
ugyanazon a napon, késő este visszaérkeznek a parkba. Akik részt vesznek ezen a kiránduláson,
azok még egy éjszakát eltöltenek a Cserkészparkban, így lehetőségük lesz zuhanyzásra vasárnap este
vagy hétfőn reggel, mielött visszaindulnak New Brunswick-ra.
Kirándulási lehetőségek saját szervezésben
Mindegyik csoport szabadon tervezhet magának kirándulásokat, érdeklődése szerint, saját
költségen. A nagy létszámra való tekintettel a Jubi Utazási Iroda nem tud más csoportos kirándulást
szervezni.
New Brunswick-ról könnyen elérhető New York városa vonattal (NJ Transit). Ha esetleg mást is
szívesen megnéznél, figyelmedbe ajánljuk Philadelphia-t, Washington DC-t vagy akár a
tengerpartot.
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Ha szükséged van egyéb segítségre, vagy ötletekre a csoportos kirándulásokhoz, fordulj hozzánk
bizalommal. Szívesen segítünk!
Repülőterek/Tömegközlekedés
Azt tanácsoljuk, hogy a Newark Liberty Nemzetközi Repülőtérre repüljetek. Sokkal közelebb van New
Brunswick-hoz, olcsóbban, könnyebben és gyorsabban el lehet jutni a szállásra, mint a JFK repülőtérről!
A Jubi Utazási Iroda nem tud fuvart biztosítani a repülőterekről a szállásra, illetve a szállásról a
repülőterekre való eljutáshoz! Tömegközlekedés minden repülőtéren rendelkezésre áll. A fuvarköltség a
repterekről a saját költséget terheli, annak intézése minden cserkész egyéni feladata, illetve csoportos
utazás esetén a vezető felelőssége.
Tömegközlekedési opciók:
Newark Repülőtérről vonattal:
Keresd az "Air Train"-t közvetlenül azon a terminálon, amelyre érkezel és ez elvisz a Newark
Airport vonatállomásra, ahol át tudsz szállni a New Jersey Transit vonatra New Brunswick
irányába (ennek ára $17.50/felnőtt, 11 év alatti gyermeknek $12.50). A vonatok New
Brunswick-ra kb 30 percenként közlekednek hajnal 1:45-ig.
JFK Reptérről busszal/vonattal:
Keresd a Super Shuttle vagy a New York Airport Service Express Bus a JFK-ről a New York
Penn Station vonatállomás irányába ( 34th St. és 7th Avenue— az ára kb. $25).
De vonattal vagy metróval is eljuthatsz NY Penn Station vonatállomásra:
https://www.nysubway.com/best-way-to-jfk/ Onnan a New Jersey Transit vonattal, amely
minden 30 percben közlekedik NY Penn Station-ről New Brunswick-ra (keresd a "Northeast
Corridor" vonalat Trenton irányába). Ára kb. $14.00/felnőtt, $6.25/ 11 év alatti gyermek.
Airport Van (kisbusz):
Az “Olympic Airporter” kisbusz költsége kb. $26/személy a Newark Liberty Reptérről, vagy
$50/fő a JFK-ről, a Hilton Hotel East Brunswick-ra, amely szálloda kb. 4 mérföldre (6,5 km)
van New Brunswick belvárosától. Előzetes szállásfoglalás ajánlott, amit online megtehetsz itt:
http://olympic-limo.com/ vagy telefonon: 1-800-822-9797. A Hilton Hotel-től (East Brunswick)
el tudsz jutni a HAAC-be taxival vagy használhatsz Uber-t vagy Lyft-et (ehhez le kell töltened
a telefonodra ezeket az applikációkat). A szokásos borravaló a sofőrnek minimum $1/csomag
és a taxi sofőrnek pedig + 15% a szállítási díjon felül.
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New Jersey Transit vonat információ
 A "Northeast Corridor" (“N.E. Corridor”) vonal New York Penn Station és Trenton
között kb 30 percenként közlekedik egész nap. (Csak kb. hajnal 1 es 5 között nem jár.)
 A “N.E. Corridor” vonal megáll a Newark Liberty Airport és New Brunswick
állomásokon - ugyanezzel a vonattal mehettek kirándulni NYC-be.
 Lásd a NJ Transit térképen a piros vonalat.
 Vedd figyelembe, hogy van egy Newark Penn Station és egy Newark Broad Street
állomos. Ez más!
 Jegyet nem kell előre megrendelni. A reptérnél, NY Penn és New Brunswick
állomásokon meg lehet vásárolni hitel kártyával (ajánlatos), vagy kézpénzzel. A jegyek
bármelyik időpontra érvényesek
 Menet rend és árak
Segítség
A 3. cserkésztörvény szellemében, önkénteseket fogunk kérni konyhai segítségre, illetve a HAAC épület
helyiségeinek használatával kapcsolatban az ott tartózkodásotok idejére.
Előre is köszönjük a támogatásodat!
Szállodák
Azok számára, akik nem kívánják igénybe venni az általunk felajánlott szálláslehetőséget, a JUI az
alábbi szállodákat ajánlja figyelmetekbe:
Hyatt Regency New Brunswick NJ – közel (gyalog) a vonathoz és HAAC-hez
Heldrich Hotel New Brunswick NJ – közel (gyalog) a vonathoz és HAAC-hez
Rutgers University Inn & Conference Center –messzebb a vonattól és HAAC-től
Row Hotel NYC –szálloda New York City, Time Square
Árak
Előreláthatólag, körülbelül az alábbi költségekre kell számítani:
1. Reptér közlekedés
2. Kirándulások
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3. Táboron résztvevő cserkészeknek/vezetőknek
 HAAC szállás, tábor szállitás, és Niagara kirándulás $140-150
 Csak szállitás és Niagara kirándulás $80-100
3. Vendégeknek (akik nem vesznek részt a Jubi Táboron):
 HAAC szállás, tábor szállitás, és Niagara kirándulás $230-$240
 Csak szállitás és Niagara kirándulás $130-$150
Ezek a tarifák változhatnak, attól függően, mennyi lesz a végső létszám. Ezt igyekszünk minél
olcsóbban megoldani a 8-ik cserkésztörvény szellemében.
A végleges létszámról és a fizetéssel kapcsolatos részletekről a későbbiekben adunk tájékoztatást!

Az utazás menete:
Júli 26-29

New Brunswick beérkezés - szállás a HAAC épületénél
Kirándulások – szabadon választott

Júli 30

Utazás a táborba – indulás éjfélkor (FIGYELEM
IDŐPONTVÁLTOZÁS!) New Brunswick-ról

Júli 30 - Aug 9

Jubi Tábor

Aug 9

Niagara kirándulás – indulás du. 2:00-kor mindjárt
táborzárás után. Este szállás/zuhanyzás a Cserkészparkban

Aug 10

Reggel zuhanyzás a Cserkészparkban
Utazás a táborból NB-ra, indulás de. 10:00-kor,
érkezés du. 4:00-kor

Aug 11 - 12

Szállás a HAAC-ben
Kirándulások – szabadon választott

Aug 12

Hazaindulás
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Jelentkezés
Jelentkezési végső határidő Március 1 lesz!
A következő körlevélben további információkat közlünk majd a regisztrációval és fizetéssel
kapcsolatban.
Addig is, kérem a vezetőket mielőtt repjegyet vásárolnának, a későbbi problémák megelőzése érdekében
vegyék fel a kapcsolatot Varga Lacival.

Az Jubi Utazási Iroda elérhetősége:

Varga László: JubiUtazasiIroda@gmail.com
(FIGYELEM! Címváltozás az előző levélhez képest)

Jó munkát! Építsünk országot!

Pigniczky Eszti, cscst. Tpk.
tpk@jubi.kmcssz.org
1-440-476-5761
Facebook és Skype: Eszti Pigniczky
Honlap: www.jubitabor.org
Facebook: "KMCSSZ Jubileumi Nagytábor”
Instagram: @hungarian_scouts_in_exteris
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