
ADVANCED CLEAN

TRANSPORTATION 

EXPO 2018 

LONG BEACH

SZÁLLÍTÓ/KÖZLEKEDÉSIPARI KIÁLLÍTÁS

2018.04.30 – 05.05. (6 NAP / 4 ÉJ)

1. nap (április 30.): Indulás Budapestről.

Érkezés után a bérautó felvétele, majd a szállodai szobák

elfoglalása.

2-4. nap (május 1-3.): A kiállítás megtekintése,

este városnézés.

5. nap (május 4.): Hazaindulás Budapestre.

6. nap (május 5.): Érkezés Budapestre a menetrend függvényében.

PROGRAMTERVEZET



vízum (ESTA engedély az USA-ba való belépéshez)
repülőjegy + reptéri illeték
4 éj szállás Long Beach-en 3*-os szállodában, ellátás nélkül, kétágyas
szobában (igény esetén, felár ellenében egyágyas szobában/ magasabb
kategóriájú szállodában)
Hosszabbítás esetén + 3 éjszaka szállás Las Vegasban 3*-os szállodában,
ellátás nélkül, kétágyas szobában
Autóbérlés reptéri felvétellel / leadással
Expo Hall belépő az ACT Expo 2018 kiállításra

esetleges depozit, idegenforgalmi adó a szállodákban
resort fee a Las Vegas-i hotelben, kb 35 USD/szoba/ éj
belépőjegyek a fakultatív programokon
utas- és útlemondási biztosítás

RÉSZVÉTELI DÍJ

479.900 Ft/fő
+ 3 éj hosszabbítás Las Vegas-ban: 

49.900 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, Los Angeles-be érkezést követően a bérautó felvétele, majd ea szállodai
szobák elfoglalása.

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, este szabadidő, pihenés a strandon:

Long Beach
A Los Angeles-i Long Beach egy 9 km hosszú, fövenyes partszakasz, ahol a helyiek ezrei
strandolnak rendszeresen.
1990-es évek óta sok millió dollárt öltek a tengerparti rész felújításába, egy konferencia-
központba és a fő attrakciónak számító Aquarium of the Pacificbe.

1. Nap (április 30.)

2. Nap (május 1.)

3. Nap (május 2.)

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, este szabadidő. Ajánlott program:

Hollywood Boulevard
Az Oscar-díj átadás helyszíne, a hírességek sétánya, ahol a csillagokban számos magyar névvel
is találkozhatunk. A leghíresebb színészek, énekesek, sőt még Donald kacsa és a Csillagok
háborúja robotjainak kéz- és láblenyomatát is megtalálhatjuk a kínai színháznál.

Beverly Hills és a Rodeo Drive
A hírességek házaiban, páratlan szépségű utcákban gyönyörködhetünk, és felkereshetjük a
térkép alapján bármelyik világhírű sztár házát. A Rodeo Drive a hírességek bevásárló utcája,
nem ritka, hogy összefuthatunk valamelyik filmszínésszel, ebben az utcában vásárolt Julia
Roberts a Micsoda nő című filmben.



Délelőtt a kiállítás megtekintése, majd szabadidő. Ajánlott program:

Universal Stúdió
Az amerikai filmvilág legnagyobb látogatóközpontja. Bemutatja a filmforgatás trükkjeit,
látványelemeit. Találkozhatunk a legnagyobb mozifilmek eredeti díszleteivel, átélhetjük a
szimulátorokban a filmek sajátos világát. Betekintést nyerhetünk a színfalak mögé, és
szerencsés esetben világhírű színészekkel találkozhatunk.
Megtaláljuk a Harry Potter kastélyt, a Gru mignonjait, a Terminátor elemeit, és még sok más
filmes élmény vár a látogatóra.
(A belépő ára 37.800 Ft/fő)

5. Nap (május 4.)

6. Nap (május 5.)

4. Nap (május 3.)

Kijelentkezés a szállodából, a bérautóval utazás a reptérre. Hazaindulás Budapestre.

Érkezés Budapestre a menetrend függvényében.



Délután indulás Las Vegas-ba, útközben érdemes megállót tartani a Calico Ghost Town
szellemvárosban.

5. Nap (május 4.)

Szabadidő Las Vegas-ban.

Strip
A főutca a Las Vegas Strip, mely a Las Vegas Boulevard déli szakaszának közel 7 km hosszú
része. A Strip mellett található Las Vegas nagy szálloda-kaszinó komplexumainak többsége. A
nagyobb szállodák show-műsorokkal lepik meg a látogatókat. Éjszakai fényében igazán
látványos.

6. Nap (május 5.)

LAS VEGAS-I HOSSZABBÍTÁS

7. Nap (május 6.)

8-9. nap (május 7-8.)

Kijelentkezés a szállodából, a bérautóval utazás a reptérre. Hazaindulás Budapestre. Érkezés
másnap a menetrend függvényében.

Fakultatív kirándulás a Grand Canyonhoz és a Hoover-gáthoz.

Grand Canyon
A klasszikus western filmek állandó színhelyéről könnyen feltételezné az ember, hogy csak a
hollywoodi filmrendezők fantáziájának szüleménye. A Grand Canyon, ez a páratlan természeti
képződmény azonban valóban létezik, és bejárható földön, vízen, levegőben. Alapprogram
(busz+belépő+ebéd): 49.900 Ft/fő
Bronz csomag1 (busz+belépő+ebéd+ Skywalk): 69.900 Ft/fő
Bronz csomag2 (busz+belépő+ebéd+ helikopter): 95.900 Ft/fő
Ezüst csomag1 (busz+belépő+ebéd+Skywalk+helikopter): 105.900 Ft/fő
Ezüst csomag2 (busz+belépő+ebéd+helikopter+hajó): 115.900 Ft/fő
Aranycsomag (busz+belépő+Skywalk+ebéd+helikopter+hajó): 125.900 Ft/fő



UTASBIZTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

UTASBIZTOSÍTÁS

Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás
6.240 Ft / fő / 6 nap
9.360 Ft / fő / 9 napVienna Life Horizont USA biztosítás 70 éves korig

Vienna Life Horizont Premium USA biztosítás 70 éves korig 8.760 Ft / fő / 6 nap
13.140 Ft / fő / 9 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.

18.000 Ft / fő / 6-9 nap

24.000 Ft / fő / 6-9 nap

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS

Colonnade Classic Plusz kombinált biztosítás
800.000 Ft/fő részvételi díjig

Colonnade Premium Plusz kombinált biztosítás
800.000 Ft/fő részvételi díjig

Rádai-Foki Éva
Delegációszervező
+36 70 409 3411

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

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

