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SURGERY ANNUAL MEETING 2018

WASHINGTON

SZEMSEBÉSZETI KIÁLLÍTÁS

2018.04.12-04.19. (8 NAP / 6 ÉJ)

1. nap (április 12.): Indulás Budapestről. Érkezés 

után transzfer a szállodába, a szállodai szobák elfoglalása.

2 – 6. nap  (április 13-17. ): A kiállítás megtekintése, 

üzleti tárgyalások lebonyolítása.

7. nap (április 18.): Hazaindulás Budapestre.

8. nap (április 19.): Érkezés Budapestre a menetrend függvényében.

PROGRAMTERVEZET



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

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

RÉSZVÉTELI DÍJ

3*-os szállodában: 
569.900 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, Washington-ba érkezést követően transzfer a szállodába, majd a
szállodai szobák elfoglalása.

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, esténként szabadprogram.

Fehér Ház
A város leghíresebb épülete a világszerte emberek milliói által ismert White House (Fehér
Ház), amely a mindenkori elnök hivatalos rezidenciájának számít. A házat még a 18. század
végén kezdték el építeni, az első elnök John Adams 1800-ban költözött be, az idők folyamán
többször átalakították és két szárnyat is építettek hozzá (nyugati és keleti szárny) végső
formáját 1942-ben nyerte el.

Kapitólium
A másik híres épület a U. S. Capitol (Kapitólium) épülete, mely az amerikai törvényhozás
központja. A 18. század végén kezdték el építeni, és mai formáját 1815-ben nyerte el, belső
tereit lenyűgöző szépségű freskók és festmények borítják.

Ezenkívül érdemes felkeresni Washington további festői szépségű épületeit,
a Library of Congress-t (Kongresszusi Könyvtár), ahol a világ legnagyobb könyv-, térkép-, kotta-
és filmgyűjteményét találjuk meg; az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának épületét,
amelyet csodálatos korinthoszi oszlopok díszítenek; az USA elnökeinek híres emlékműveit, a
170 méter magas fantasztikus látványt nyújtó Washington-emlékművet (Memorial),
a Lincoln-, Jefferson- és FranklinD. Roosevelt-emlékműveket.

1. Nap (április 12.)

2-6. Nap (április 13-17.)

7-8. Nap (április 18-19.)

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



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 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 / 8 nap

24.000 Ft / fő / 8 nap

Rádai-Foki Éva
Delegációszervező
+36 70 409 3411

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

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS
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