
 

 

ASIS 2017 – ASIS ANNUAL SEMINAR AND 

EXHIBITS 

  

Úti cél:  Dallas + Miami + Orlando 

Időpont:  2017.09.24-10.03. 10 nap/ 8 éj 

Utazás:  menetrendszerinti repülővel, átszállásokkal 

Elhelyezés:  4 éj Dallasban, 2 éj Miamiban és 2 éj Orlandoban 3*-os hotelekben, kétágyas 

szobákban 

Ellátás:  Dallasban ellátás nélkül, Miamiban ellátás nélkül, Orlandoban ellátás nélkül 

 

Csoportkísérő:  Helyismerettel rendelkező, magyar nyelvű idegenvezető, asszisztencia a 

teljes út során  

o a kiállításon (regisztráció, üzleti kapcsolatok kialakítása, fordítás, 

tolmácsolás) 

o csoportos közlekedés a programban megadott helyszínekre  

o városnézés, látnivalók bemutatása 

o kalauzolás a fakultatív programokon 

 

 

Programtervezet: 

 

1. nap – szeptember 24.:  

Indulás Dallasba. Érkezés után busszal a szállodához megyünk, és elfoglaljuk a szobákat. 

 

2. nap – szeptember 25.:  

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, este városnézés. 



 

3. nap – szeptember 26.:  

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, este városnézés. 

 

4. nap – szeptember 27.:  

A kiállítás megtekintése, üzleti tárgyalások lebonyolítása, este városnézés. 

A Southfork Ranch  

A legendás sorozat helyszínére 25 percet kell autózni Dallas 

belvárosától. A kultikus sorozat belső jeleneteit Los Angelesben 

felépített díszletek között forgatták, míg a külső – medencés, 

vagy éppen teraszos – részeket ezen a farmon rögzítették. A 

Ranch múzeumában a temérdek fotó és eredeti díszletek között 

megtalálhatjuk a filmben szereplő autókat is.  A Ranch-túra ára 

6.900 Ft/fő. 

Old Red Museum 

Dallas és Texas gazdag és változatos kulturális, gazdasági, 

politikai és társadalmi történetét mutatja be a múzeum. Az Old 

Red törvényszék őrzi Dallas megye legértékesebb történelmi 

leleteit. (A belépő kb 10 USD/fő) 

Caravanaugh Flight Múzeum 

A múzeumban a régi, történelmi repülők várják a látogatókat. A hadi és személyszállító gépek mellett 

jelentős számú különleges tűzoltó, mezőgazdasági repülőt is láthatnak. (Belépő 12 USD) 

 

5. nap – szeptember 28.:  

Utazás Miamiba, Kirándulás az Everglades Nemzeti Parkba, este városnézés. 

Everglades 

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 15.000 ft/fő)  

 

 



 

6. nap – szeptember 29.:  

Városnézés Miamiban. 

Seaquarium, az Egyesült Államok legrégebbi óceán aquariuma, 

mely helyszínül szolgált a Flipper c. film forgatásához is, és a 

legkedveltebb kirándulóhely Miamiban. 

A látványos bemutatókon láthatjuk a delfinek, az orkák és 

számos más tengeri élőlények életét sajátos, különleges 

környezetben. (Belépő 20.000 Ft/fő) 

 

Fisher Island 

A város egyik legszebb és legkülönlegesebb része, ahol a világsztárok házait, hajóit lehet látni egy 

kellemes hajóúttal az öbölben. A gazdag házak mellett a gyönyörű kerteket és parkokat is 

megfigyelhetjük. (Belépő kb. 20 USD/fő) 

Ocean drive – South Beach 

Miami legkedveltebb sétánya az art deco épületeivel, melyből több mint 900 maradt fenn. A teraszos 

éttermek, bárok igazi kulináris élményt adnak a látogatóknak, estefelé zenével kiegészülve 

varázslatos, latinos szórakozó központtá válik. Nappal a széles, homokos strandé a főszerep, több 

tízezer fürdőző élvezi az óceán kellemes vizét. 

A strandok 

Bill Baggs Cape Florida State Park: Key Biscayne déli részén fekszik, és itt található a híres Cape 

Florida világítótorony is. Mint minden valamirevaló tengerparton, természetesen itt is lehet úszni, 

napozni, sőt még horgászni is. A strandolást egybeköthetjük itt egy világítótorony túrával is. Ha 

megéhezünk, akkor pedig vár minket a Boater's Grill étterem. 

South Beach: a fölülmúlhatatlan és utánozhatatlan 

strandélmény Miami-ban. Ez az a hely, ahol mindenki 

megmutatja a kondibérletek több hónapos eredményét, 

még a topless fürdőzés is engedélyezett. Sokan szeretnek 

itt futni is, hiszen a part mellett betonozott út vezet. A 

strand az Ocean Drive-on található, ami számtalan híres 

szórakozóhelynek ad otthont.  

Haulover Beach: Sunny Isles Beach és Bal Harbour között található és azért is érdekes, mert ez az 

egyetlen nudista strand, ahol van normál strand is, de engedélyezett a fürdőruha elhagyása :). A 

szörfözők is imádják ezt a partszakaszt. 

 



 

Korall vár 

Különlegessége abból adódik, hogy egy ember építette, Edward 

Leedskalin 1923-1951-ig. 1100 tonna korallt használt fel a 

varázslatos és legrejtélyesebb vár építésére. (Belépő kb. 18 

USD/fő) 

 

 

7. nap – szeptember 30.:  

Utazás Orlandoba, a Kennedy Space 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. 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) 

 

8. nap – október 1.:  

Városnézés, a Universal Stúdió, vagy a Seaworld megtekintése 

Universal Stúdió 

Az amerikai filmvilág legnagyobb látogatóközpontja. Bemutatja a 

filmforgatás trükkjeit, látványelemeit. Találkozhatunk a 

legnagyobb mozifilmek eredeti díszleteivel, átélhetjük a 

szimulátorokban a filmek sajátos belvilágát. 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. (Belépő 1 parkba 39.600 Ft/fő, belépő 2 parkba 59.400 Ft/fő) 

 

Seaworld 

A tengerek élővilágát bemutató park egyedülálló programokkal 

várja az érdeklődőket. Rája és cápa simogatáson túl a delfinek, a 

palackorrú delfinek, oroszlánfókák showja kápráztatja el a 

látogatókat. Az egész napos program során közeli képet kapunk 

a tengerek élővilágáról. (Belépő 30.700 Ft/fő) 

 

9. nap – október 2.:  

Kijelentkezés a szállodából, transzfer a reptérre. Hazaindulás Budapestre. 

 

10. nap – október 3.:  

Érkezés Budapestre a menetrend függvényében. 

 

RÉSZVÉTELI DÍJ: 799.900 Ft/fő 

A program ára tartalmazza:  

o repülőjegy + reptéri illeték 

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

o 4 éjszaka Dallasban 3*-os hotelben ellátás nálkül 

o 2 éjszaka szállás Miamiban 3*-os hotelben ellátás nélkül 

o 2 éjszaka Orlandoban 3*-os hotelben ellátás nélkül 

o szállás kétágyas szobákban – társítással (igény esetén egyágyas szobában, felár ellenében) 

o helyi és helyközi közlekedés 

o helyismerettel rendelkező vezető állandó rendelkezésre állással 

o VIP belépő az ASIS 2017 kiállításra 

A program ára nem tartalmazza:  

o belépők, fakultatív programok 

o poggyászdíj a belső járaton (25 USD / poggyász) 

o utasbiztosítás 

o útlemondási biztosítás 

o egyéb, személyes kiadások 



 

 

 

Útlemondási biztosítás: a teljes összeg 1%-ért, tehát 8.000 Ft/ fő összegért megkötheti útlemondási 

biztosítását. A biztosítás 20%-os önrészes, tehát ebben az esetben az összeg 80%-át téríti vissza a 

biztosító. bármilyen orvosilag igazolt utazásképtelenség esetén. 

 

Utasbiztosítás: baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás 

Vienna Life Horizont USA biztosítás 70 éves korig   10.400  Ft/ fő/ 10 nap 

Vienna Life Horizont Premium USA biztosítás 70 éves korig 14.600 Ft/ fő/ 10 nap 

 

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  

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 

 

Fakultatív programok / belépők: 

 

o Dallas 

o Southfork Ranch: 6.900 Ft/fő 

o Old Red Museum: kb 8 USD/fő 

o Caravanaugh Flight Museum: kb 12 USD/fő 

o Miami 

o Seaquarium: 20.000 Ft/fő 

o Fisher Island: kb 20 USD/fő a helyszínen 

o Everglades belépő + hajókázás: 15.000 Ft/fő 

o Korall vár: kb 18 USD/fő a helyszínen 

o Orlando 

o Kennedy Space Center: 20.000 Ft/fő 

o Universal Studio: belépő 1 parkba 39.600 Ft/fő, belépő 2 parkba 59.400 Ft/fő 

o Seaworld: 30.700 Ft/fő 



 

Magasabb kategóriájú szállás foglalása (a szabad helyek függvényében): 

Igényes, jó minőségű 4*-os szálloda foglalható, hogy a kint eltöltött idő még felejthetetlenebb 

élmény legyen! 

o 4*-os hotel ellátás nélkül, felára: 50.000 Ft/ fő / 8 éj-től 

 

Fizetés ütemezése: Foglaláskor a teljes összeg fizetendő 

Fizetési információk 

Kérjük, válassza ki az Önnek legmegfelelőbb fizetési lehetőséget az alábbiak közül: 

1. Készpénzzel irodáinkban 

2. Készpénzes befizetés bármelyik ERSTE Bank fiókban 

3. Átutalás bankszámlaszámunkra: 1160 0006 0000 0000 7534 5547 Morton's Travel 

Foglalás: Opciós foglalás a jelentkezéskor készül, az árak addig a szabad helyek függvényében 

változhatnak! 

AZ ÖN KÉNYELMÉT ÉS BIZTONSÁGÁT GARANTÁLJA 20 ÉVES TAPASZTALATUNK 

- SZÁMOS SIKERES INCENTIVE CSOPORT SZERVEZÉSE VILÁGSZERTE! 

 


