
OFFSHORE TECHNOLOGY

CONFERENCE 2018 

HOUSTON

ENERGETIKAI KIÁLLÍTÁS

2018.04.29 – 05.05. (7 NAP / 5 ÉJ)

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

Érkezés után a szállodai szobák elfoglalása.

2 -5. nap (április 30-május 3.): A kiállítás megtekintése,

este városnézés.

6. nap (május 4.): Hazaindulás Budapestre.

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

PROGRAMTERVEZET



vízum (ESTA engedély az USA-ba való belépéshez)
repülőjegy + reptéri illeték
5 éj szállás Houston-ban 3*-os szállodában, ellátás nélkül, kétágyas
szobában (igény esetén, felár ellenében egyágyas szobában)/ magasabb
kategóriájú szállodában
Transzfer a reptér és a szálloda között
belépő az Offshore Technology Conference 2018 kiállításra

belépőjegyek a fakultatív programokon
utas- és útlemondási biztosítás
esetleges resort fee, depozit a szállodában

RÉSZVÉTELI DÍJ

3*-os szállodában: 
549.900 Ft/fő

A PROGRAM ÁRA TARTALMAZZA

A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA

Az ár2 ágyas szobában 2 fő együttes jelentkezése 
esetén érvényes



RÉSZLETES PROGRAM

Indulás Budapestről, Houston-ba érkezést követően transzfer a szállodába, majd a szobák
elfoglalása.

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, este szabadprogram.

Ajánlott látnivalók:

Kihagyhatatlan a Múzeumi Negyed, amely összesen 19 múzeumot takar – ráadásul 11-et
egész évben ingyenesen látogathatunk. Itt mindent megtalál, ami szem-szájnak ingere: a szép-
és kortárs művészetek rajongói, a természettudományok és a történelem kedvelői is
megtalálják az ízlésüknek megfelelő kiállítást. Szintén a Múzeumi Negyedben található még az
Állatkert is, valamint a Hermann Park, ahol van lehetőségünk kiélvezni Houston mindennapi
életét. Másik híres zöld terület a városban a Discovery Green, ahol akár szabadtéri
koncertekbe is belefuthatunk. Ráadásul csodás kilátás nyílik a városképre is, így megéri kiülni
néhány órára, vagy csak sétálni a szobrok és szökőkutak között, a tölgyek árnyéka alatt.
Érdekes látványt nyújt a Waterwall Park, azon belül is a vízfal, amely egy különleges, 20 méter
magas, homorú szökőkutat takar.

1. Nap (április 29.)

2-3. Nap (április 30-május 1.)

Galveston Island
Egy szigeten található a városka , ami nagyon érdekes színfoltja az államnak: közel van
Mexikóhoz; szigeten fekszik, amit a szárazföldről egy impozáns, az öböl vizén átívelő hídon
érhetünk el; első pillantásra pálmafákkal övezett üvegpiramisokat látunk belőle; kikötőjébe
sokemeletes luxus óceánjárók siklanak be; az utcáin sétálva pedig mintha időben és más
földrészeken tennénk utazást, annyiféle nyelv, kultúra és foglalkozás jön szembe.



5. Nap (május 3.)

4. Nap (május 2.)

6. nap (május 4.)

Kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtérre. Hazaindulás Budapestre.

7. nap (május 5.)

Érkezés Budapestre a menetrend függvényében.

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, délután szabadidő, vásárlási
lehetőség a Houston Galleria-ban, mely a legnagyobb mall Texasban és a 9. legnagyobb az
USA-ban.

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása. Ajánlott délutáni program a NASA
Space Center meglátogatása.

NASA Space Center
Nincs olyan houstoni látogatás, ami teljes lenne az űrközpont meglátogatása nélkül. A Space
Center az amerikai űrhajózás központja, innen irányítják a világűrbe tartó űrhajókat és
űrrepülőket. Megismerkedhetünk az űrhajózás történelmével számos kiállított tárgyon,
űrhajón és űrfelszerelésen keresztül. (Belépőjegy 11.000 Ft/fő)



UTASBIZTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

UTASBIZTOSÍTÁS

Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás

7.280 Ft / fő / 7 napVienna Life Horizont USA biztosítás 70 éves korig

Vienna Life Horizont Premium USA biztosítás 70 éves korig 10.220 Ft / fő / 7 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.

18.000 Ft / fő / 7 nap

24.000 Ft / fő / 7 nap

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS

Colonnade Classic Plusz kombinált biztosítás
800.000 Ft/fő részvételi díjig

Colonnade Premium Plusz kombinált biztosítás
800.000 Ft/fő részvételi díjig

Rádai-Foki Éva
Delegációszervező
+36 70 409 3411

eva.foki@mortons.hu
kiallitasok.mortons.hu
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