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LÉGIKÖZLEKEDÉSI KIÁLLÍTÁS

2018.04.09-04.16. (8 NAP / 6 ÉJ)

1. nap (április 9.): Indulás Budapestről.

Érkezés után a szállodai szobák elfoglalása.

2 - 4.nap (április 10-12.): A kiállítás megtekintése,

üzleti tárgyalások lebonyolítása.

5-6. nap (április 13-14.): Szabadprogram Orlando-ban.

7. nap (április 15.): Hazaindulás Budapestre.

8. nap (április 16.): Érkezés Budapestre a menetrend függvényében.



vízum (ESTA engedély az USA-ba való belépéshez)
repülőjegy + reptéri illeték
6 éjszaka szállás Orlando-ban 3*-os szállodában ellátás nélkül, kétágyas
szobában (igény esetén, felár ellenében egyágyas szobában/ magasabb
kategóriájú szállodában)
autóbérlés reptéri felvétellel és - leadással
Exhibition Hall belépő az Aviation Week MRO Americas 2018 kiállításra

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

RÉSZVÉTELI DÍJ

3*-os szállodában: 
509.900 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, Orlando-ba érkezést követően a bérautó felvétele, majd utazás a
szállodába, a szállodai szobák elfoglalása.

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása.

1. Nap (április 9.)

2-4. Nap (április 10-12.)

5. Nap (április 13.)

Szabadprogram Orlando-ban. Ajánlott program: Kennedy Sapce Center.

Kennedy Space Center látogatóközpont

Az USA és a NASA kiemelkedő központja. Az űrkutatás és az űrutazás kezdetétől fogva
mutatja be az űrsiklókig a fantasztikus utazásokat. Láthatjuk a NASA rakéta összeszerelő
épületét, a kilövőállomásokat, a rakéta hordozó lánctalpast, melyhez hasonló nincs a világon
máshol. Az Apolló csarnokban a holdra szállásra induló Apolló 11 utolsó földi perceit élhetjük
át, majd a gigantikus méretű makettjével, holdkőzetekkel, visszatérő egységekkel
ismerkedhetünk. Az Atlantisz űrsikló épületében az űrsikló kialakításával, történelmével
ismerkedhetünk meg, majd az eredeti, az űrben járt siklót is láthatjuk. Az igazi élmény az
űrsikló szimulátorban éri a látogatót, átélhet egy kilövést. Érdekes élmény még a rakétapark
felfedezése, ahol a Gemini űrhajókat és más teherűrhajókat is láthatunk.
(Belépő 20.000 Ft/fő)



Szabadprogram Orlando-ban. Ajánlott program: Universal Studio vagy Seaworld.

6. Nap (április 14.)

Kijelentkezés a szállodából, bérautó leadása. Hazaindulás Budapestre.

7. Nap (április 15.)

Érkezés Budapestre a menetrend függvényében

8. Nap (április 16.)

Universal Stúdió

Az Universal Studios Florida leghíresebb mozi és film témájú szórakoztató parkja, melynek
hullámvasutjait és egyéb látványosságait klasszikus filmek készítőivel közösen alakítottak ki. A
teljesség igénye nélkül néhány: Szellemirtók, Vissza a jövőbe, Men in Black, Simpsons,
Transformers, Terminátor, Harry Potter. A Universal Studio három részből áll: a Universal
Studios Park-ból, a Kaland-szigetekből, és a Universal City Walk-ból. (Belépő 1 parkba 39.600
Ft/fő, belépő 2 parkba 59.400 Ft/fő (Universal Studios és Kaland-szigetek).

Seaworld

A tengerek élővilágát bemutató park egyedülálló programokkal várja az érdeklődőket. Rája és
cápa simogatáson túl a delfinek, a palackorrú delfinek, oroszlánfókák showja kápráztatja el a
látogatókat. Az egész napos program során közeli képet kapunk a tengerek élővilágáról.
(Belépő 30.700 Ft/fő)



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
600.000 Ft/fő értékig 70 éves korig 15.400 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
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http://kiallitasok.mortons.hu/

