A Go To travel program
【Mi az a GO TO travel program?】
A GO TO travel program a belföldi utazás fellendítését célozza.
A japán állam állja az egy- vagy többnapos belföldi utazás valamint szállás költségének 50
százalékát. A támogatás 70 százaléka a szállásköltség kedvezménye, a fennmaradó 30
százalék a Országos kupon (地域共通クーポン) formájában kerül kifizetésre, amit az utazás
helyén lehet felhasználni. (Az Egységes területi kupon Október elsejétől kerül bevezetésre.)

【Miért jó a GO TO travel program?】
１．

A japán állam állja a belföldi utazások költségének 50 százalékát.

２．

Egy főre egynapos utazás esetén maximum 10.000 jen, többnapos utazás esetén
maximum 20.000 jen támogatás vehető igénybe.

３．

Korlátlan alkalommal igénybe vehető.

【A program a 2020.07.22-es indulásától】

Az utazás 35％-át állja az állam。
Példa 1 : egynapos utazás
1 fő költsége ：20 000 jen
Az utazó fizeti（65％）:13 000 jen

Támogatás

A támogatás összege (35%)：7 000 円 jen

35％

Példa
Az utazó fizeti
65％

2:

Szállás

és

egyéb

turisztikai

szolgáltatások
1 fő költsége ：40 000 jen
Az utazó fizeti（65％）: 26 000 jen

A támogatás összege(35%)：14 000 jen

【A program 2020.10.01-től】

Az utazási költéség 35％-a kedvezményként, 15％
-a Országos kupon
Példa 1 : egynapos utazás

Támogatás

1 fő költsége：20 000 jen
Az utazó fizeti（65％） :13 000 jen

35％

A támogatás összege (35%)：7 000 jen
Az utazó fizeti
65％

Egységes területi kupon (15%) : 3 000 jen
Példa

2:

Szállás

és

egyéb

turisztikai

szolgáltatások

15% Országos kupon
35％+15%=50%

1 fő költsége：：40,000 円
Az utazó fizeti (65%) :26 000 jen

A támogatás összege (35%)：14 000 jen
Országos kupon (15%) : 6 000 jen

【Támogatott utazások és a támogatás összege】
⚫

Szállás és egyéb turisztikai szolgáltatások: maximum 20 000 jen/nap/fő

⚫

Egynapos utazás (útiköltség, valamint egyéb igénybevett turisztikai szolgáltatások):

10

000 jen/fő

【Az Országos kuponról】
Az október elsejétől igénybevett szállások és utazások után kerül kifizetésre.
Utazási irodák és szállásadók egyaránt biztosítják.
Bővebb információ az alábbi (japán) oldalon elérhető.

【A program időtartama】
⚫

2020.07.22-től visszavonásig：az utazás 35％-át állja az állam.

⚫

2020.09.01-től：az utazás 35％-át állja az állam, további 15% Országos kupon formájában
kerül kifizetésre.

【Hogyan veheti igénybe】
⚫

Utazási irodánként és foglalási portálonként eltérhet. Kérjük érdeklődjön az egyes
szolgáltatóknál.

⚫

További információ a program oldalán （japánul）érhető el.

【Felhívjuk a figyelmét az alábbiakra】
⚫

A támogatás összegével csökkentett termékekre nem vehető igénybe további kedvezmény.

⚫

Amennyiben elfogy a programra szánt keretösszeg, vagy romlik a járványhelyzet, a program
véget érhet.

⚫

A támogatás korlátlan alkalommal vehető igénybe, bármennyi éjszaka esetén, a támogatás
felső értékéig/alkalom.

⚫

Szeptember 30-ig a tokiói szállások, valamint a Tokióban élő személyek kívül esnek a
támogatás körén.

【Betartandó szabályok】
⚫

Indulás előtt mérje meg testhőmérsékletét. Amennyiben láza van, vagy a megfázás tüneteit
észleli magán, kérjük tartózkodjon az utazástól.

⚫

Kérjük használja a kontakt ellenőrző alkalmazást.

⚫

Kerülje a zárt helyiségeket ahol sok ember tartózkodik.

⚫

A testhőmérséklet, valamint a személyazonosség ellenőrzésével, és egyéb, a járvány
terjedését megelőzését célzó intézkedésekkel kapcsolatban kérjük kövesse az alkalmazottak
utasításait.

⚫

Kérjük kerülje a következő, nagy rizikófaktorúnak minősülő utazásokat: fiatalok csoportos
utazása, veszélyeztetett korosztálynak minősülő idősek csoportos utazása, valamint a nagy
létszámú fogadással egybekötött utazás.

A további részletekkel kapcsolatban keresse fel az alábbi oldalakat:

A Go To program hivatalos oldala
https://goto.jata-net.or.jp/ （japán）
Visszatérítéssel kapcsolatos információk
https://goto.jata-net.or.jp/assets/docs/20200728_1100_youryou.pdf

（japán）

