
+ ADDITIONAL SEAFOOD ALLERGY:

________________________________________________________

Kérjük, hogy írja az adott allergén nevét a fenti vonalra nyomtatott nagybetűvel angolul és az adott úticél nyelvén!

[HUNGARIAN] ALLERGIÁS VAGYOK A HALRA
Kérem, győződjön meg róla, hogy az ételem NEM tartalmaz halat, NEM érintkezett hallal, és NEM
főzték együtt hallal. Ha egyéb allergiát megjelöltem fent, arra is ügyeljen ugyanígy.
Kérem, ne használjon olyan kést, edényt, felületet vagy olajat, amelyet korábban halat és a fenti
allergént tartalmazó étel elkészítéséhez használt.

[ENGLISH] I HAVE FISH ALLERGY
Please make sure that my food does NOT contain fish, did NOT touch fish and was NOT cooked
together with fish. Please make sure that you do the same with the additional allergen which I
mentioned above.
Please use clean gloves, utensils, surfaces, cookware and frying oil when preparing my meal.

[GERMAN] ICH HABE FISCH-ALLERGIE
Bitte achte darauf, dass mein Essen KEINEN Fisch enthält, KEINEN Fisch berührt hat und NICHT mit
Fisch zusammen gekocht wurde. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie dasselbe mit dem zusätzlichen
Allergen tun, das ich oben erwähnt habe.
Bitte verwenden Sie bei der Zubereitung meiner Mahlzeit saubere Handschuhe, Utensilien,
Oberflächen, Kochgeschirr und Frittieröl.

[TURKISH] BALIKLARA ALERJİM VAR
Lütfen yemeğimin balık İÇERMEDİĞİNDEN, balığa dokunmadığından ve balıkla birlikte
pişirilmediğinden emin olun. Lütfen yukarıda bahsettiğim ek alerjen için de aynısını yaptığınızdan
emin olun.
Yemeğimi hazırlarken lütfen temiz eldivenler, mutfak eşyaları, yüzeyler, pişirme kapları ve kızartma
yağı kullanın.

Bizonyos fenti nyelvű verziókat Google Translate programmal fordítottunk. Az idegenvezető és/vagy a guest relation manager
segíthet pontosítani. Irodánk és az utazásszervező sem vállal felelősséget azért, hogy a fenti kéréseket a szálloda be fogja
tartani, vagy egyéb előírások betartásáért, amelyek szükségesek lehetnek. Ezek az irányelvek általánosak, az Ön orvosa fogja
Önnek a személyre szóló tanácsokat megadni. Utazás foglalás: www.divehardtours.com.

http://www.divehardtours.com
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[ARABIC] الصیدمنحساسیةلدي
بالسمكطھیھیتمولم،باألسماكاتصالعلىیكنولم،أسماكعلىیحتويالطعاميأنمنالتأكدیرجى .

قبلمنلألسماكاستخدامھاتمالتيالسكینتستخدمالفضلكمن .
قبلمنفیھاألسماكتحضیرأو/وبتخزینقمتسطحعلىطعاميتحضرالفضلكمن .
السمكلقليقبلمناستخدمتھالذيطعاميفيالزیتتستخدمالفضلكمن .

[GREEK] ΕΧΩ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΨΑΡΙΑ
Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό μου ΔΕΝ περιέχει ψάρι, ΔΕΝ άγγιξε ψάρι και ΔΕΝ μαγειρεύτηκε μαζί με
ψάρι. Βεβαιωθείτε ότι κάνετε το ίδιο με το πρόσθετο αλλεργιογόνο που ανέφερα παραπάνω.
Χρησιμοποιήστε καθαρά γάντια, σκεύη, επιφάνειες, μαγειρικά σκεύη και λάδι τηγανίσματος όταν
ετοιμάζετε το γεύμα μου.

[SPANISH] TENGO ALERGIA AL PESCADO
Asegúrese de que mi comida NO contenga pescado, NO tocó pescado y NO se cocinó junto con
pescado. Asegúrese de hacer lo mismo con el alérgeno adicional que mencioné anteriormente.
Utilice guantes, utensilios, superficies, utensilios de cocina y aceite para freír limpios cuando prepare
mi comida.
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