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INTERNATIONAL 2018 

ANAHEIM/ LOS ANGELES/ 
LAS VEGAS

SZOLÁRIPARI KIÁLLÍTÁS

2018.09.24 – 10.02. (9 NAP / 7 ÉJ)

1. nap (szeptember 24.): Indulás Budapestről.

Érkezés után a szállodai szobák elfoglalása.

2-4. nap (szeptember 25-27.): A kiállítás megtekintése,

este városnézés.

5. nap (szeptember 28.): Átutazás Las Vegas-ba.

6 .nap (szeptember 29.): Las Vegas-i városnézés.

7. nap (szeptember 30.): Kirándulás a Grand Canyon-hoz és a Hoover-gáthoz.

8. nap (október 1.): Hazaindulás Budapestre.

9. nap (október 2.): Érkezés Budapestre a menetrend függvényében.

PROGRAMTERVEZET



vízum (ESTA engedély az USA-ba való belépéshez)
repülőjegy + reptéri illeték
4 éj szállás Anaheim-ben (Los Angeles-ben) és 3 éj Las Vegas-ban 3*-os
szállodában, ellátás nélkül, kétágyas szobában, társítással (igény esetén,
felár ellenében egyágyas szobában/ magasabb kategóriájú szállodában)
helyi és helyközi közlekedés
helyismerettel rendelkező delegációvezető állandó rendelkezésre állással
belépő a Solar Power International 2018 kiállításra

belépőjegyek a fakultatív programokon
utas- és útlemondási biztosítás
esetleges depozit a szállodákban

RÉSZVÉTELI DÍJ

769.900 Ft/fő

A PROGRAM ÁRA TARTALMAZZA

A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA



RÉSZLETES PROGRAM

Indulás Budapestről, Los Angeles-be érkezést követően autóval megyünk a szállodába, majd
elfoglaljuk a szobákat.

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, este városnézés.

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.

1. Nap (szeptember  24.)

2. Nap (szeptember 25 .)

3. Nap (szeptember 26.)

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, este városnézés.

Santa Monica Pier
A város leghíresebb strandja és mólója. Itt ér véget a történelmi 66-os út, Forrest Gump erre a
mólóra érkezett, amikor átfutotta Amerikát, itt forgatták a Baywatch sorozatot. A móló
mellett a parton csodálatos sétát tehetünk, a Promenádon éttermek, kávézók várják a
látogatókat. A móló végén megcsodálhatjuk a pelikánokat is.



A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, este városnézés.

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)

Délután indulás Las Vegas-ba, útközben a Calico Ghost Town megtekintése a történelmi 66-os
úton.

Calico Ghost Town
A szellemváros visszaidézi épületeivel, hangulatával a vadnyugati életet. A városban
elsősorban bányászattal foglalkoztak, ezüstöt és természetesen aranyat is kerestek. A látogató
saját maga próbálhatja ki az aranymosás élményét. Fantasztikus kőzetgyűjteményét érdemes
megtekinteni, sőt a ma is működő kis bányavonattal is utazhatunk. Az eredeti csapóajtós
kocsma mellett a tűzoltóállomás, a kovácsműhely, a sheriff irodája, a posta és még számos
más eredeti épület várja a látogatókat, valóban régi hangulatban. (Belépő kb. 2500 Ft/fő)

5. Nap (szeptember 28.)

Városnézés 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 (szeptember  29.)

4. Nap (szeptember 27.)



Kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtérre. Hazaindulás Budapestre.

8. nap (október 1.)

7. Nap (szeptember 30.)

Kirándulás a Grand Canyon-hoz és a Hoover-gáthoz.

Grand Canyon
A Grand Canyont a Colorado folyó valószínűleg 17 millió év alatt hozta létre. Nagy része
a Grand Canyon Nemzeti Parkon belül fekszik, mely egyike az első nemzeti parkoknak az
Amerikai Egyesült Államokban A Grand Canyon a világ hét természeti csodáinak egyike.
Évente kb. 5 millió turistát vonz a vadregényes természeti ritkaság.

Hoover-gát
A Hoover-gát egy nagyteljesítményű vízerőmű Arizona és Nevada államok határán, a Colorado
folyón, az Amerikai Egyesült Államok területén. Építése 1931-től 1936-ig tartott, és
elkészültekor ez volt a világ legnagyobb gátja.

9. nap (október 2.)

Érkezés Budapestre a menetrend függvényében.



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 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 / 9 nap

24.000 Ft / fő / 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
Delegáció-szervező

+36 70 409 3411
eva.foki@mortons.hu
kiallitasok.mortons.hu

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

