
FABTECH 2018 

ATLANTA + LAS VEGAS

NEMZETKÖZI FÉMIPARI SZAKKIÁLLÍTÁS

2018.11.05-11.13. (9 NAP / 7 ÉJ)

PROGRAMTERVEZET

1. nap (november 5.): Indulás Budapestről.

Érkezés után a szállodai szobák elfoglalása.

2-4. Nap (november 6-8): A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások

lebonyolítása, este városnézés.

5 .nap (november 9.): Átutazás Las Vegas-ba.

6 .nap (november 10.): Fakultatív kirándulás a Grand Canyon-hoz és a

Hoover-gáthoz.

7. nap (november 11.): Szabadprogram Las Vegas-ban.

8. nap (november 12.): Hazaindulás Budapestre.

9. nap (november 13.): Érkezés Budapestre a menetrend függvényében.



vízum (ESTA engedély az USA-ba való belépéshez)
repülőjegy + reptéri illeték
4 éjszaka Atlanta-ban és 3 éjszaka Las Vegas-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 FABTECH 2018 kiállításra

belépőjegyek a fakultatív programokra
utas- és útlemondási biztosítás
étkezések, melyben az idegenvezető segítséget nyújt
esetleges idegenforgalmi adó, depozit a szállodában (mely távozás után
visszajár)

RÉSZVÉTELI DÍJ

939.900 Ft/fő

A PROGRAM ÁRA TARTALMAZZA

A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA



RÉSZLETES PROGRAM

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

1. Nap (november 5.)

2-4. Nap (november 6-8.)

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, esténként városnézés .

World of Coca Cola 

A világ legismertebb üdítőital gyártójának egész történelmével, termékeivel, gyártási
folyamataival ismerkedhetünk meg. Megtekinthetjük a termékek teljes skáláját. Különleges
kóstoláson vesz részt a látogató. (belépő 7.900 Ft/fő)

CNN Center
A Ted Turner által alapított első 24 órás hírcsatorna központjába enged betekintést a túra.
Betekinthetünk az éppen zajló élőműsorba, bemutatja a közvetítőrendszert, azokat a
berendezéseket láthatjuk, melyekkel a hadi tudósítók dolgoznak. Minden, ami a világ vezető
hírcsatornához kell, megtalálható, felfedezhető, megtapasztalja a látogató, hogyan lett a világ
vezető hírcsatornája. (belépő 6.900 Ft/fő)

Georgia Aquarium
Georgia Aquarium szórakoztató és érdekes tájékoztatási programmal várja látogatóit. A
különleges tengeri élővilágot bemutató aquarium-ban találhatunk 22 méteres dajka cápát,
egyéb cápákat, delfineket és szinte valamennyi halfajt.
Fő céljuk az állatok védelmét bemutatni, a kutatási eredményeket propagálni és hangsúlyozni
a környezetvédelem fontosságát. (belépő 13.900 Ft/fő)



Átutazás Las Vegas-ba belső repülőjárattal, majd a szállodai szobák elfoglalása. Ismerkedés a
várossal.

5. Nap (november 9.)

7. Nap (november 11.)

Szabadidő Las Vegas-ban, vásárlási lehetőség.

6. Nap (november 10.)

Fakultatív kirándulás a Grand Canyon-hoz 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. Az indiánok által
épített üveg aljú folyosó (Skywalk) az 1300 méteres mélység felett nagy élményt nyújt,
ugyanakkor lehetőség nyílik helikopteres túrára is, ahol a gép a Colorado folyó partján száll le,
amit innen egy rövid hajókázás követ.
Grand Canyon belépő ára 20.000 Ft/fő.
Grand Canyon belépő + Skywalk belépő + ebéd ára: 30.000 Ft/fő
Grand Canyon belépő + helikopter út + hajóút program ára: 92.000 ft/fő
Grand Canyon belépő + Skywalk + ebéd +helikopter út + hajóút program ára: 102.000 ft/fő

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.

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

8-9. Nap (november 12-13.)



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 utasbiztosítás, 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/

