
METALCON 2018 

CHARLOTTE + NEW YORK

NEMZETKÖZI FÉMIPARI SZAKKIÁLLÍTÁS

2018.10.09-10.17. (9 NAP / 7 ÉJ)

PROGRAMTERVEZET

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

Érkezés után a szállodai szobák elfoglalása.

2-3. Nap (október 10-11): A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások

lebonyolítása, este városnézés.

4 .nap (október 12.): A Átutazás New York-ba.

5-7 .nap (október 13-15.): New York-i városnézés.

8. nap (október 16.): Hazaindulás Budapestre.

9. nap (október 17.): Érkezés Budapestre a menetrend függvényében.



vízum (ESTA engedély az USA-ba való belépéshez)
repülőjegy + reptéri illeték
3 éjszaka Charlotte-ban és 4 éjszaka New York-ban 3*-os hotelben, ellátás
nélkül, kétágyas szobában társítással (igény esetén, felár ellenében
egyágyas szobában)
helyi és helyközi közlekedés
helyismerettel rendelkező delegációvezető állandó rendelkezésre állással
belépő a Metalcon 2018 kiállításra

belépőjegyek a fakultatív programokra
utas- és útlemondási biztosítás
esetleges idegenforgalmi adó, depozit a szállodában

RÉSZVÉTELI DÍJ

899.900 Ft/fő

A PROGRAM ÁRA TARTALMAZZA

A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA



RÉSZLETES PROGRAM

Indulás Budapestről, Charlotte-ba érkezést követően autóval megyünk a szállodába, majd
elfoglaljuk a szobákat.

1. Nap (október 9.)

2. Nap (október 10.)

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, este városnézés a csoport kívánsága
szerint. Ajánlott látnivalók:

Freedom Park
A 40 hektáros  területű park számtalan szabadidős tevékenységnek ad otthont: teniszpályák, 
kosárlabdapályák, játszótér, szabadtári koncertek, mozi.

Historic Rosedale Plantation

Az 1815-ben épült Rosedale ültetvény hatalmas területet foglal el évszázados fákkal és egész 
évben virágzó növényekkel körülölelve. (Belépőjegy: kb 11 USD/fő)

Levine Museum Of The New South
A kiállítás középpontjában a polgárháború utáni déli történelem és az azt formáló emberek
állnak. (Belépőjegy: 9 USD/fő)



A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, este városnézés a csoport kívánsága
szerint. Ajánlott látnivalók:

Billy Graham Library
A Billy Graham könyvtár belsejében a látogatók megtekinthetik korának legbefolyásosabb 
prédikátorának életét bemutató múzeumot. (A belépés ingyenes)

Nascar Hall Of Fame
A NASCAR Hírességek Csarnoka 14.000 négyzetméternyi interaktív szórakoztató programot 
kínál, amit mindenki biztosan szeret, akár autórajongó vagy csak látogató (versenyautók, 
szimulátorok, közvetítő fülkék, stb). (Belépőjegy: 25 USD/fő)

Raptor Center
A központ évente mintegy 1.000 mentett sólyomnak, sasnak, bagolynak ad otthont. 
(Belépőjegy: 12 USD/fő)

3. Nap (október 11.)

5. Nap (október 13.)

Városnézés New York-ban:

Time Square
A tér minden napszakban nagy látványossággal szolgál a kivetítő reklámtáblái miatt. A legfőbb
találkozási pont New York-ban. Este is szinte nappali világosságban úszik az egész tér.

Rockefeller Center
A belváros egyik legkedveltebb helye. Az épületben sok étterem és kávézó mellett TV stúdiók,
kilátó, ajándékboltok várják a látogatókat. New York életében a legjelentősebb ünnepeken
főszerepet kap: itt állítják fel az amerikaiak fenyőfáját, az aranyszobor előtti mély téren
műjégpálya üzemel, és itt található a musiceljeiről és koncertjeiről híres Radio City Hall is.

4. Nap (október 12.)

Átutazás New York-ba belső repülőjárattal, majd a szállodai szobák elfoglalása.



Central Park
New York tüdejeként is emlegetik a 3,41km² (4km×800m) területű nyilvános parkot
Manhattan szívében. A Central Park az 50-es utcáktól, a város kereskedelmi negyedétől
egészen a 110-es utcákig, vagyis a Harlemig húzódik. A parkba sétálni, kocogni,
görkorcsolyázni járnak az amerikaiak és a turisták. A Central Park 150 éves is elmúlt. Mivel
rengeteg filmben látható, a világ egyik leghíresebb parkja.

5. utca – Fifth Avenue
A világ legjelentősebb divatcégeinek mintaboltjai itt találhatóak. Az elegáns divatüzletek
mellett vezető sportruházati- és ékszercégek várják vásárlóikat. Lehetőség nyílik a Trump
házban is egy körsétára, kávézásra.

Empire State Building
A legmagasabb szabadtéri kilátóra juthat fel, amikor meglátogatja az Empire State Building 86.
emeleti kilátóteraszát. Mivel a leghíresebb obszervatórium a világon, több tucat film és
televíziós jelenetek, valamint tízmillió felejthetetlen személyes pillanatot megélt épület
garantálja az élményt a látogatónak. Kilátást nyújt a Central Parkra, a Hudson folyóra, az East
River-re, a Brooklyn hídra, a Times Square-re, a Szabadság-szoborra és még sok más épületre,
területre. (VIP Belépő: 29.900 Ft/fő)

6. Nap (október 14.)

Városnézés New York-ban:

Szabadság szobor
A szobor New York előtt, a Liberty Island-en, a Hudson folyó torkolatánál található. A rézből
készült szobrot Franciaország adta az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének százéves
évfordulója alkalmából. (Belépő: 10.900 Ft/fő)

Wall Street
A Wall Street a pénzügyi, üzleti negyede Manhattan-nek. A bankok épületei mellett itt
találhatjuk a tőzsdét, a régi városházát és a stabilitást jelképező bika szobrát.



Szabadprogram, vásárlási lehetőség az outlet centerekben.

Kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtérre. Hazaindulás Budapestre. 

8. Nap (október 16.)

7. Nap (október 15.)

9. Nap (október 17.)

Érkezés Budapestre a menetrend függvényében

One Trade és környezete
A lerombolt World Trade center mellett épült fel az új One Trade épület, mely New York
legmagasabb épülete. Parádés kilátás nyílik a 103. emeleten található kilátóból. Már a liftben
meglepetés éri a látogatót a technikai megoldások miatt. A kilátó után érdemes ellátogatni a
World Trade múzeumba, ahol a lerombolt épületek eredeti helyét, alkatrészeit, a mentésben
részt vett tűzoltóautót és számos más érdekes tárgyat találhatunk. (Belépő a One World
Obszervatóriumba: 22.900 Ft/fő, belépő a 9/11 múzeumba: 8.500 Ft/fő)



UTASBIZTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

UTASBIZTOSÍTÁS

Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás

9.360 Ft / fő / 9 napVienna Life Horizont USA biztosítás 70 éves korig

Vienna Life Horizont Premium USA biztosítás 70 éves korig 13.140 Ft / fő / 9 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
1.000.000 Ft/fő részvételi díjig 70 éves korig 20.900 Ft/ fő/ 9 nap

Colonnade Premium Plusz kombinált biztosítás
1.000.000 Ft/fő részvételi díjig 70 éves korig 25.900 Ft/ fő/ 9 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/

