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SAN FRANCISCO

IT BIZTONSÁGI KONFERENCIA

2018.04.16-04.23. (8 NAP / 6 ÉJ)

1. nap (április 16.): Indulás Budapestről.

Érkezés után a szállodai szobák elfoglalása.

2 - 4.nap (április 17-19.): A kiállítás megtekintése,

üzleti tárgyalások lebonyolítása.

5-6. nap (április 20-21.): Szabadprogram San Francisco-ban.

7. nap (április 22.): Hazaindulás Budapestre.

8. nap (április 23.): Érkezés Budapestre a menetrend függvényében.



vízum (ESTA engedély az USA-ba való belépéshez)
repülőjegy + reptéri illeték
6 éjszaka szállás San Francisco-ban 3*-os szállodában ellátás nélkül,
kétágyas szobában (igény esetén, felár ellenében egyágyas szobában/
magasabb kategóriájú szállodában)
transzfer a reptér és a szálloda között
Expo Pass belépő az RSA Conference 2018 kiállításra

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

RÉSZVÉTELI DÍJ

3*-os szállodában: 
699.900 Ft/fő

A PROGRAM ÁRA TARTALMAZZA

A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA

Az ár 2 ágyas szobában 2 fő együttes jelentkezése 
esetén érvényes



RÉSZLETES PROGRAM

Indulás Budapestről, San Francisco-ba érkezést követően transzfer a szállodába, a szállodai
szobák elfoglalása.

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása. Ajánlott délutáni programok:

Golden Gate híd
1937-ben adták át a Golden Gate hidat, amely a víz felszínétől hetven méteres magasságban
helyezkedik el. A három kilométer hosszú, hat sávval rendelkező híd már önmagában is
páratlan látványt nyújt, pláne, ha hozzávesszük a gyakran ködbevesző táj sejtelmességét.

Cabelcar
Nem tévesztendő össze a villamossal. A kis kocsik a belvárosi dombokon átívelő
kábelrendszerrel működnek, kihasználva a gravitáció erejét. Nagy turistalátványosság, a
belvárost köti össze a Fishermans Warf-al.

Lombardt Street
Egy tarka színfolt San Francisco híres utcái közt, ami legtöbb kanyarjával írta fel magát a
rekordok közé. A meredek domboldalon való közlekedést egy látványos cikk-cakkal oldották
meg. Nyolc kanyart kapott az utca, mely rövidsége ellenére igencsak forgalmas.

Fischerman’s Wharf
San Francisco híres vendéglátó központja és halászkikötője. Éttermeiben a legkülönfélébb
tengeri ételeket szolgálják fel.A kikötőben megnézhetjük a II. világháborús ütközetben
résztvevő USS Pamapanito tengeralattjárót, a hajózás történetét bemutató, és különféle
hajómodelleket kiállító San Francisco National Martime Museum-ot is.

1. Nap (április 16.)

2-4. Nap (április 17-19.)



Szabadprogram San Francisco-ban. Ajánlott program angol nyelven: Monterey és Carmel

6. Nap (április 21.)

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

7-8. Nap (április 22-23.)

Monterey és Carmel 
A túra Monterey és Carmel látványos városaiba kalauzol el minket. Utunk a Csendes-óceán
legszebb partszakaszain vezet végig, melynek része a világ egyik legszebb panorámaútja, a 17-
Mile Drive is. Amíg végighajtunk a partvidéken, csodás öblei és sziklaformációi kápráztatnak
el bennünket. Montereyben az első program az Aquarium megtekintése (a belépő külön
fizetendő), majd a város egykori halászkikötőjében kedvünkre csemegézhetünk a helyi
fogásokból, a hajdani szardínia konzervgyár felújított negyedében pedig múlt századi
hangulatban bolyonghatunk az utcácskákban. Carmel művészvárosában felfedezzük a helyi
galériákat és antikkereskedéseket, majd visszatérünk San Franciscoba.
A program ára: 33.900 Ft/fő.. A program hossza: egész napos

5. Nap (április 20.)

Szabadprogram San Francisco-ban. Ajánlott program angol nyelven: Sonoma és Napa-völgy

Sonoma és Napa völgy – borkóstoló túra
Kalifornia az ország legnagyobb bortermő vidéke, melynek két kiemelkedő központja Sonoma
és a Napa-völgy. Az első szőlőtőkéket 1838-ban ültették el itt, azóta az itt termő borok
nemzetközi hírnevet szereztek a vidéknek, ez pedig a turistákat is tömegesen vonzza.
Az út során 4 prémium pincészetnél állunk meg, ahol megtanuljuk az egyedülálló technikákat
és hagyományokat. A megállók között kb 1 órás buszútra kell számítani.
Ebédelési lehetőség Sonomában lesz.
A program ára: 37.900 Ft/fő. A program hossza: kb 8 óra.



UTASBIZTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

UTASBIZTOSÍTÁS

Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás

8.320 Ft / fő / 8 napVienna Life Horizont USA biztosítás 70 éves korig

Vienna Life Horizont Premium USA biztosítás 70 éves korig 11.680 Ft / fő / 8 nap

KOMBINÁLT BIZTOSÍTÁS:

Kombinált önrész nélküli utas- és útlemondási biztosítás:
Tartalmazza az utas-biztosítás, 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
800.000 Ft/fő értékig 70 éves korig 18.000 Ft/ fő/ 8 nap

Colonnade Premium Plusz kombinált biztosítás
800.000 Ft/fő értékig 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

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

