
SPECIALTY COFFEE

EXPO 2019 - BOSTON
A KÁVÉ KIÁLLÍTÁSA

2019.04.11-04.17. (7 NAP / 5 ÉJ)

1. nap (április 11.): Indulás Budapestről. Érkezés 

után transzfer a szállodába, a szállodai szobák elfoglalása.

2 – 4. nap  (április 12-14. ): A kiállítás megtekintése, 

üzleti tárgyalások lebonyolítása.

5. nap (április 15.) Átutazás New Yorkba.

6. nap (április 16.): Hazaindulás Budapestre.

7. nap (április 17.): Érkezés Budapestre a menetrend függvényében.

PROGRAMTERVEZET



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

• repülőjegy + reptéri illeték

• 4 éjszaka szállás Bostonban és 1 éjszaka New Yorkban 3*-os szállodában, 
ellátás nélkül, kétágyas szobában (igény esetén, felár ellenében egyágyas 
szobában/ magasabb kategóriájú szállodában)

• transzfer a reptér és a szálloda között
• a helyközi közlekedés Boston és New York között
• regisztráció a Specialty Coffee Expo 2019 kiállításra

• belépőjegyek a fakultatív programokra

• igény szerinti belépő a Specialty Coffee Expo 2019 kiállításra

• útlemondási biztosítás és utasbiztosítás

RÉSZVÉTELI DÍJ:

699.000 Ft/fő

A PROGRAM ÁRA TARTALMAZZA

A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA



RÉSZLETES PROGRAM

Indulás Budapestről, Bostonba érkezést követően transzfer a szállodába, majd a szállodai 
szobák elfoglalása.

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, esténként szabadprogram.

Gyalogos városnézés a belvárosban, ahol az alapító atyák „belekóstoltak a szabadságba”. Séta 
a Freedom Trail sétányon, a nevezetességek megtekintése: Boston Common, Old State 
House, Faneuil Hall. Séta Beacon Hill macskaköves utcáin, Boston legrégebbi 
városnegyedében.

1. nap (április 11.)

2-4. nap (április 12-14.)

Reggel átutazás New Yorkba, majd kora délután a szállodai szobák elfoglalása. Délután 
városnézés New Yorkban:

Time Square
A tér minden napszakban nagy látványossággal szolgál a kivetítő reklámtáblái miatt. A 
legfőbb találkozási pont New York-ban. Este is szinte nappali világosságban úszik az egész tér. 

Rockefeller Center
A belváros egyik legkedveltebb helye. Az épületben sok étterem és kávézó mellett TV stúdiók, 
kilátó, ajándékboltok várják a látogatókat. New York életében a legjelentősebb ünnepeken 
főszerepet kap: itt állítják fel az amerikaiak fenyőfáját, az aranyszobor előtti mély téren 
műjégpálya üzemel, és itt található a musiceljeiről és koncertjeiről híres Radio City Hall is.

5. nap (április 15.)



Central Park
New York tüdejeként is emlegetik a 3,41km² (4km×800m) területű nyilvános parkot 
Manhattan szívében. A Central Park az 50-es utcáktól, a város kereskedelmi negyedétől 
egészen a 110-es utcákig, vagyis a Harlemig húzódik. A parkba sétálni, kocogni, 
görkorcsolyázni járnak az amerikaiak és a turisták. A Central Park 150 éves is elmúlt. Mivel 
rengeteg filmben látható, a világ egyik leghíresebb parkja.

Kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtérre, majd hazaindulás Budapestre.

6. nap (április 16.)

Érkezés a menetrend függvényében Budapestre.

7. nap (április 17.)



UTASBIZTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

UTASBIZTOSÍTÁS

Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás:

6.240 Ft / fő / 6 napVienna Life Horizont USA biztosítás 70 éves korig

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

Colonnade Classic Plusz kombinált biztosítás
600.000 Ft/fő részvételi díjig 70 éves korig

Colonnade Premium Plusz kombinált biztosítás
800.000 Ft/fő részvételi díjig 70 éves korig

15.400 Ft / fő / 6 nap

24.000 Ft / fő / 6 nap

Dohány Anna
Projektmenedzser

+36 30/372 86 45
anna.dohany@mortons.hu

kiallitasok.mortons.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS
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