LIGHTFAIR
INTERNATIONAL 2018
CHICAGO
VILÁGÍTÁSTECHNIKAI KIÁLLÍTÁS
2018.05.06 – 05.13. (8 NAP / 6 ÉJ)

PROGRAMTERVEZET
1. nap (május 6.): Indulás Budapestről.
Érkezés után a szállodai szobák elfoglalása.
2. nap (május 7.): Kirándulás Milwaukee-ba.
3 – 5. nap (május 8-10.): A kiállítás megtekintése,
este városnézés.
6. nap (május 11.): Átutazás Toronto-ba.
7. nap (május 12.): Kirándulás a Niagara-vízeséshez, majd este
transzfer a repülőtérre, hazaindulás Budapestre.
8. nap (május 13.): Érkezés Budapestre a menetrend függvényében.

RÉSZVÉTELI DÍJ

799.900 Ft/fő

A PROGRAM ÁRA TARTALMAZZA
vízum (ESTA és ETA engedély az USA-ba és Kanadába való belépéshez)
repülőjegyek + reptéri illetékek
5 éj szállás Chicago-ban és 1 éj Toronto-ban 3*-os hotelben, ellátás nélkül,
kétágyas szobában, társítással (igény esetén, felár ellenében egyágyas
szobában)
helyi és helyközi közlekedés
helyismerettel rendelkező delegációvezető állandó rendelkezésre állással
belépő a Lightfair International 2018 kiállításra

A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA
Belépőjegyek a fakultatív programokra
utas- és útlemondási biztosítás
esetleges depozit a szállodákban

RÉSZLETES PROGRAM
1. Nap (május 6.)

Indulás Budapestről, Chicago-ba érkezést követően autóval megyünk a szállodába, majd
elfoglaljuk a szobákat.
2. Nap (május 7.)
Fakultatív programlehetőség: a Harley Davidson Múzeum megtekintése Milwaukee-ban.

Harley Davidson múzeum Milwaukee
A Harley Davidson múzeum az USA egyik legikonikusabb termékének, a Harley motoroknak a
történelmét mutatja be a kezdetektől fogva a mai időkben gyártott motorokon keresztül. A
látogató megismerheti a hadseregnek, a postának, a kórházaknak gyártott különleges és az
egyedi gyártású motorokat is. (Belépő 7.200 Ft/fő)
3. Nap (május 8.)
A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, este városnézés.
A Willis torony
A 442 méter magas, 110 emeletes, eredetileg Sears-torony 1996-ig a világ legmagasabb
épülete volt. A 103. emeleten lévő kilátóteraszról messzire kalandozhat a szem a Michigan-tó
és a közép-nyugat tágas prérividéke felé. A kilátóban épített üveg kilépőkre lépve
megtapasztalhatja a 103 emelet mélység szabad látványát. Páratlan kilátás nyílik a városra.
(Belépő 9.000 ft/fő)
Millenium Park
A park látnivalói közül kiemelkedő a Cloud Gate, mely 110 tonnás, közel 20 m hosszúságú és
10 m magas fémszobrászati csoda. Itt találhatjuk a világ egyik legnagyobb vízmennyiségét
átforgató szökőkútját, a Buckingham Fountain –t, mely a város egyik legkedveltebb helye, sok
Chicago-ban játszódó film helyszíne.

4. Nap (május 9.)
A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, este városnézés.
Navy Pier
Hosszan, a tóba nyúló móló kedvenc helye a városba érkezőknek. Éttermei, hangulata
varázslatos és innen indulnak a Chicago folyóhoz a várost felfedező sétahajók, melyet nem
lehet kihagyni. Végig látható a város minden jellegzetes épülete, a számos felnyíló híd.
Shedd Akvárium
A planetárium szomszédságában található aquariumban a karibi tengerek élővilágától kezdve
a sarkvidéki vízi világot mutatja be, pingvineket, fókákat, delfineket, beluga bálnákat. (Belépő
14.000 Ft/fő)
5. Nap (május 10.)
A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, este városnézés.
Technikai Múzeum
A múzeum valóban a technika csodáit sorakoztatja fel. Megtalálhatók itt az űrkutatás eredeti
tárgyai, eszközei. A II. világháború során elfogott német U505-ös tengeralattjáró, a legendás
Silver Train, valamint számos olyan különlegesség, mint a tornádó szimulátor, a cunami hatást
bemutató makett, az autóipar ikonikus darabjai és a panoráma filmszínház, ahol különleges
kameratechnikával felvett filmeket tekinthetünk meg. (Belépő 8.000 Ft/fő)
Adler Planetárium
Az Adler Planetáriumtól páratlan kilátás nyílik a városra, megcsodálhatjuk a felhőkarcolók és a
kisebb épületek harmóniáját, a Michigen tó páratlan szépségét. A Planetáriumban az
űrkutatással, az universum felfedezésével kapcsolatban kaphatunk felejthetetlen élményt.
(Belépő 4.500 Ft/fő)

6. Nap (május 11.)
Utazás repülőjárattal Toronto-ba, majd a szállás elfoglalása.
7. Nap (május 12.)
Délelőtt látogatás a Niagara-vízeséshez. Késő délután transzfer a repülőtérre, hazaindulás
Budapestre.
A Niagara-vízesés
A Niagara talán a legismertebb, de mindenképpen a leglátogatottabb vízesése a világon, noha
sem magasságban, sem vízhozamban nem éri utol a legnagyobbakat, de az idelátogatókat
fogadó látvány minden hiányosságot feledteti. A Niagara tulajdonképpen három különálló
vízesésből, az Amerikai-vízesésből, a Menyasszonyi fátyol-vízesésből és a Patkó-vízesésből áll.
A vízesést a Niagara-folyó táplálja, amelyen közel 65 ezer köbméter víz folyik le
másodpercenként, de a vízesés tényleges vízhozama egy közeli erőmű miatt "csak" 26 ezer
köbméter. Adventure belépő ára 25.000 ft/fő. Egész napos belépő különböző attrakciókhoz.

8. nap (május 13.)
Érkezés Budapestre a menetrend függvényében.

UTASBIZTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

UTASBIZTOSÍTÁS
Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás
Vienna Life Horizont USA biztosítás 70 éves korig
Vienna Life Horizont Premium USA biztosítás 70 éves korig

8.320 Ft / fő / 8 nap
11.680 Ft / fő / 8 nap

KOMBINÁLT BIZTOSÍTÁS
Kombinált önrész nélküli utas- és útlemondási biztosítás:
Tartalmazza az utasbiztosítást, illetve az önrész nélküli útlemondási biztosítást, tehát egy
esetleges orvosilag igazolt lemondás esetén a biztosító a részvételi díj 100%-át visszatéríti.
Colonnade Classic Plusz kombinált biztosítás
1.000.000 Ft/fő részvételi díjig

20.900 Ft / fő / 8 nap

Colonnade Premium Plusz kombinált biztosítás
1.000.000 Ft/fő részvételi díjig

25.900 Ft / fő / 8 nap

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS
Rádai-Foki Éva
Delegáció-szervező
+36 70 409 3411
eva.foki@mortons.hu
kiallitasok.mortons.hu

