
SPECIALTY COFFEE

EXPO 2018

SEATTLE

A KÁVÉ KIÁLLÍTÁSA

2018.04.19-04.24. (6 NAP / 4 ÉJ)

1. nap (április 19.): Indulás Budapestről. Érkezés 

után transzfer a szállodába, a szállodai szobák elfoglalása.

2 – 4. nap  (április 20-22. ): A kiállítás megtekintése, 

üzleti tárgyalások lebonyolítása.

5. nap (április 23.): Hazaindulás Budapestre.

6. nap (április 24.): Érkezés Budapestre a menetrend függvényében.

PROGRAMTERVEZET



vízum (ESTA engedély az USA-ba való belépéshez)
repülőjegy + reptéri illeték
4 éjszaka szállás Seattle-ben 3*-os szállodában, ellátás nélkül, kétágyas
szobában (igény esetén, felár ellenében egyágyas szobában/ magasabb
kategóriájú szállodában)
transzfer a reptér és a szálloda között
3 napos Expo belépő a Specialty Coffee Expo 2018 kiállításra

Belépőjegyek a fakultatív programokra
utas- és útlemondási biztosítás
esetleges resort fee, depozit a szállodában

RÉSZVÉTELI DÍJ

679.900 Ft/fő

A PROGRAM ÁRA TARTALMAZZA

A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA

Az ár 2ágyas szobában 2  fő együttes jelentkezése 
esetén érvényes



RÉSZLETES PROGRAM

Indulás Budapestről, Seattle-be érkezést követően transzfer a szállodába, majd a szállodai
szobák elfoglalása.

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, esténként szabad program.

A gyönyörű belvárosáról ismert Seattle-ben számos fantasztikus látnivaló akad. A város
népszerű piaca a Pike Place Market, ahol a legkülönfélébb zöldségeket, gyümölcsöket,
különböző tengeri halakat és rákokat vásárolhatunk. Szintén érdemes bejárni a számos régi 19.
századi épületeivel hódító Pioneer Square-t, amely a város üzleti negyede, és az éttermekkel,
bárokkal, különféle üzletekkel teli Belltown-t, amely Seattle szórakozónegyede.
Mindenképpen keressük fel az 1962-es világkiállításra készült Seattle Center-t, ahol egy
gyönyörű park, számos múzeum, és csodálatos építmény található. Itt tör az égbe a város fő
látványossága a Space Needle (Ûr Tűtorony), amely 184 méter magas, és egy állandóan forgó
étterem található a tetején 160 méter magasságban, ahonnan csodálatos panoráma nyílik az
egész városra. További érdekes helyszínek a több száz élőlényt bemutató Seattle Aquarium, az
egyetemi központ, a University District. Kellemes időtöltést nyújthat
a Washington Park Arboretum, ahol közel ötezer növényfajta található, és
a Woodland Park Zoo, amely a nyugati part egyik legnépszerűbb állatkertje.

1. Nap (április 19.)

2-4. Nap (április 20-22.)

5-6. Nap (április 23-24.)

Kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtérre. Hazaindulás Budapestre. Érkezés másnap
a menetrend függvényében.



UTASBIZTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

UTASBIZTOSÍTÁS

Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás:

6.240 Ft / fő / 6 napVienna Life Horizont USA biztosítás 70 éves korig

Vienna Life Horizont Premium USA biztosítás 70 éves korig 8.760 Ft / fő / 6 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

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

15.400 Ft / fő / 6 nap

24.000 Ft / fő / 6 nap

Rádai-Foki Éva
Delegációszervező
+36 70 409 3411

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

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS

mailto:eva.foki@mortons.hu
http://kiallitasok.mortons.hu/

