
WASTE EXPO 2019 

LAS VEGAS

 HULLADÉKIPARI KIÁLLÍTÁS

2019.05.06 – 05.13. (8 NAP / 6 ÉJ)

1. nap (május 6.): Indulás Budapestről. 

Érkezés után a szállodai szobák elfoglalása.

2 – 4. nap  (május 7-9.): A kiállítás megtekintése, 

este városnézés.

5. nap (május 10.): Kirándulás a Grand Canyonhoz és a Hoover-gáthoz.

6 .nap (május 11.): Szabadprogram, vásárlási lehetőség az outlet centerekben.

7. nap (május 12.): Hazaindulás Budapestre.

8. nap (május 13.): Érkezés Budapestre a menetrend függvényében.

PROGRAMTERVEZET



• vízum (ESTA engedély az USA-ba való belépéshez)

• repülőjegy + reptéri illeték

• 6 éj szállás Las Vegasban 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 Waste Expo 2019 kiállításra

• belépőjegyek a fakultatív programokon

• útlemondási biztosítás és utasbiztosítás

RÉSZVÉTELI DÍJ:

639.900 Ft/fő

A PROGRAM ÁRA TARTALMAZZA

A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA



RÉSZLETES PROGRAM

Indulás Budapestről, Las Vegasba érkezést követően autóval megyünk a szállodába, majd 
elfoglaljuk a szobákat.

1. nap (május 6.)

2. nap (május 7.)

3. nap (május 8.)

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, este városnézés.

A Fremont Street – régi Strip
A régi belvárosi rész a szórakoztatás egyik központja. A világ legnagyobb video képernyője 
található ívben hajlítva az utca felett, mely 1500 láb hosszú és 90 láb széles. A képernyőn 12,5 
millió led világít és 550.000 W hangrendszer garantálja a kiváló hangzást. Minden este 3 
színpadon élő koncert és a beöltözött imitátorok várják a látogatókat.

4. nap (május 9.)

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, este városnézés.

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 és kaszinó komplexumainak többsége. 
A nagyobb szállodák show-műsorokkal lepik meg a látogatókat. Éjszakai fényében igazán 
látványos.

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása.



5. nap (május 10.)

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, s bejárható földön, vízen, levegőben. Az amerikai 
őslakosok által épített üvegaljú folyosó (Skywalk) az 1300 méteres mélység felett nagy 
élményt nyújt, ugyanakkor lehetőség nyílik helikopteres túrára is, ahol a gép leszáll a 
Colorado folyó partján, amit egy rövid hajókázás követ.

Grand Canyon belépő: 20.000 Ft/fő.
Grand Canyon belépő + Skywalk belépő + ebéd: 30.000 Ft/fő
Grand Canyon belépő + helikopter út + hajóút ára: 92.000 Ft/fő
Grand Canyon belépő + Skywalk + ebéd + helikopter út + hajóút ára: 102.000 Ft/fő

Hoover-gát
A Hoover-gát egy nagy teljesítményű 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.



Szabadprogram. Fakultatív egész napos kirándulás a Zion Nemzeti Parkba.

Zion Nemzeti Park

A Zion Nemzeti Park a Virgin-folyó által kifaragott 24 kilométer hosszú, helyenként 800 
méter mély, dús növényzettel és vízesésekkel, vízfolyásokkal tarkított gyönyörű 
szurdokvölgy. Szemben a legtöbb amerikai kanyonnal a Zionnak nem a pereme, hanem az 
alja a legkönnyebben megközelíthető. Gyakorlatilag autóból, autóbuszból tekinthetjük meg 
ennek a mély kanyonnak az alját, illetve innen tehetünk gyalogtúrákat a pereme felé. A 
Könnyező szikla, a smaragdszínű tavacskák, az Angyalok leszállópályája névre hallgató óriási 
szikla mind képeslapra kívánkozik. Minden képzeletet felülmúló a táj, az európai utazó 
számára olyan, mintha egy másik világba csöppenne. (A program ára 63.500 Ft/fő)

Kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtérre. Hazaindulás Budapestre. Másnap 
érkezés Budapestre a menetrend függvényében. 

7-8. nap (május 12-13.)

6. nap (május 11.)



UTASBIZTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

UTASBIZTOSÍTÁS

Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás

8.320 Ft / fő / 8 napVienna Life Horizont USA biztosítás 70 éves korig

Vienna Life Horizont Premium USA biztosítás 70 éves korig 11.680 Ft / fő / 8 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.

15.400 Ft / fő / 8 nap

24.000 Ft / fő / 8 nap

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS

Colonnade Classic Plusz kombinált biztosítás
600.000 Ft/fő részvételi díjig

Colonnade Premium Plusz kombinált biztosítás
800.000 Ft/fő részvételi díjig

Dohány Anna
Projektmenedzser
+36 30 372 8645

annadohany@mortons.hu
kiallitasok.mortons.hu
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