INTEROP ITX 2018
LAS VEGAS
IT KONFERENCIA
2018.04.29-05.06. (8 NAP / 6 ÉJ)

PROGRAMTERVEZET
1. nap (április 29.): Indulás Budapestről. Érkezés

után transzfer a szállodába, a szállodai szobák elfoglalása.
2 – 5. nap (április 30-május 3. ): A kiállítás megtekintése,
üzleti tárgyalások lebonyolítása.
6. nap (május 4.): Fakultatív kirándulás a Grand Canyon-hoz és
a Hoover-gáthoz.

7. nap (május 5.): Hazaindulás Budapestre.
8. nap (május 6.): Érkezés Budapestre a menetrend függvényében.

RÉSZVÉTELI DÍJ

3*-os szállodában:
529.900 Ft/fő

Az ár 2ágyas szobában 2 fő együttes jelentkezése
esetén érvényes

A PROGRAM ÁRA TARTALMAZZA
vízum (ESTA engedély az USA-ba való belépéshez)
repülőjegy + reptéri illeték
6 éjszaka szállás Las Vegas-ban 3*-os szállodában, ellátás nélkül, kétágyas
szobában (igény esetén, felár ellenében egyágyas szobában/ magasabb
kategóriájú szállodában)
transzfer a reptér és a szálloda között

A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA
belépőjegy a kiállításra
belépőjegyek a fakultatív programokra
utas- és útlemondási biztosítás
esetleges resort fee, depozit a szállodában

RÉSZLETES PROGRAM
1. Nap (április 29.)
Indulás Budapestről, Las Vegas-ba érkezést követően transzfer a szállodába, majd a szállodai
szobák elfoglalása.
2-5. Nap (április 30-május 4.)
A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása.
6. Nap (május 5.)
Szabadprogram. Fakultatív kirándulás a Grand Canyon-hoz és a Hoover-gáthoz.
Grand Canyon
A klasszikus western filmek állandó színhelyéről könnyen feltételezné az ember, hogy csak a
hollywoodi filmrendezők fantáziájának szüleménye. A Grand Canyon, ez a páratlan természeti
képződmény azonban valóban létezik, és bejárható földön, vízen, levegőben. Az indiánok által
épített üveg aljú folyosó (Skywalk) az 1300 méteres mélység felett nagy élményt ad,
ugyanakkor lehetőség nyílik helikopteres túrára is, ahol a gép leszáll a Colorado folyó partján,
amit egy rövid hajókázás követ.
Alapprogram (busz+belépő+ebéd): 49.900 Ft/fő

Bronz csomag1 (busz+belépő+ebéd+ Skywalk): 69.900 Ft/fő
Bronz csomag2 (busz+belépő+ebéd+ helikopter): 95.900 Ft/fő
Ezüst csomag1 (busz+belépő+ebéd+Skywalk+helikopter): 105.900 Ft/fő
Ezüst csomag2 (busz+belépő+ebéd+helikopter+hajó): 115.900 Ft/fő
Aranycsomag (busz+belépő+Skywalk+ebéd+helikopter+hajó): 125.900 Ft/fő

Hoover-gát
A Hoover-gát egy nagyteljesítményű vízerőmű Arizona és Nevada államok határán, a
Colorado folyón, az Amerikai Egyesült Államok területén. Építése 1931-től 1936-ig tartott, és
elkészültekor ez volt a világ legnagyobb gátja.
7. Nap (május 6.)
Kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtérre. Hazaindulás Budapestre.
8. Nap (május 7.)
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
600.000 Ft/fő részvételi díjig 70 éves korig

15.400 Ft / fő / 8 nap

Colonnade Premium Plusz kombinált biztosítás
800.000 Ft/fő részvételi díjig 70 éves korig

24.000 Ft / fő / 8 nap

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

