
POWER-GEN 
INTERNATIONAL 2018 

ORLANDO - MIAMI

ENERGETIKAI KIÁLLÍTÁS

2018.12.03-12.12. (10 NAP / 8 ÉJ)

PROGRAMTERVEZET

1. nap (december 3.): Indulás Budapestről.

Érkezés után a szállodai szobák elfoglalása.

2 - 3.nap (december 4-5.): A kiállítás megtekintése,

üzleti tárgyalások lebonyolítása.

4. nap (december 6.): A Kennedy Space Center megtekintése.

5. nap (december 7.): A Universal Studio megtekintése.

6. nap (december 8.): Átutazás Miamiba. Délután szabadidő, pihenés.

7-8. nap (december 9-10.): Városnézés Miamiban, pihenés.

9. nap (december 11.): Hazaindulás Budapestre.

10. nap (december 12.): Érkezés Budapestre a menetrend függvényében.



vízum (ESTA engedély az USA-ba való belépéshez)
repülőjegy + repülőtéri illeték
5 éjszaka szállás Orlando-ban és 3 éjszaka szállás Miamiban 3*-os 
szállodában ellátás nélkül, kétágyas szobában (igény esetén, felár ellenében 
egyágyas szobában/ magasabb kategóriájú szállodában)
helyi és helyközi közlekedés
helyismerettel rendelkező delegációvezető állandó rendelkezésre állással 
belépő a Power-Gen International 2018 kiállításra

belépőjegyek a fakultatív programokra
útlemondási- és utasbiztosítás
esetleges depozit a szállodákban (mely visszajár)
étkezés, melyben idegenvezetőnk segítséget nyújt (reggeli kb. 10-15 USD,
ebéd és vacsora kb. 30-45 USD)

RÉSZVÉTELI DÍJ

789.800 Ft/fő

A PROGRAM ÁRA TARTALMAZZA

A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA

Az ár 2 fő együttes jelentkezése esetén érvényes



RÉSZLETES PROGRAM

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

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása.

1. Nap (december 3.)

2-3. Nap (december 4-5.)

4. Nap (december 6.)

Fakultatív program: a Kennedy Sapce Center megtekintése

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. meg 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)



Fakultatív program: a Universal Studio megtekintése.

5. Nap (december 7.)

Átutazás Miamiba. Délután szabad program, pihenés.

6. Nap (december 8.)

Pihenés Miami Beachen, ismerkedés a várossal.
Fakultatív program: kirándulás az Everglades Nemzeti Parkba

Everglades Nemzeti Park

Miami mellett található az a mocsaras nemzeti park, ahol az aligátorok és a krokodilok
egyaránt megtalálhatók. A hüllők, kígyók, teknősök mellett még a páratlan madárvilágban is
gyönyörködhetünk a speciális mocsárjáró hajókon. (A belépő + hajókázás ára 17.800 Ft/fő)

7-8. Nap (december 9-10.)

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).

9-10. Nap (december 11-12.)

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



UTASBIZTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

UTASBIZTOSÍTÁS

Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás

10.400 Ft / fő / 10 napUnion Horizont USA biztosítás 70 éves korig

Union Horizont Premium USA biztosítás 70 éves korig 14.600 Ft / fő / 10 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 kombinált biztosítás
800.000 Ft/fő értékig 70 éves korig 23.000 Ft/ fő/ 10 nap

Colonnade Premium Plusz kombinált biztosítás
800.000 Ft/fő értékig 70 éves korig 30.000 Ft/ fő/ 10 nap

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS

Vincze Diána
Delegációszervező
+36 70 409 3411

diana.vincze@mortons.hu
kiallitasok.mortons.hu

mailto:diana.vincze@mortons.hu
http://kiallitasok.mortons.hu/
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