Üzleti delegáció Portugáliába
2016. április 11-14.

Tervezett program
2015. április 11., hétfő
reggel - délelőtt
Kiutazás Lisszabonba, érkezés 15.00 körül, majd a szállás elfoglalása
délután
Találkozó a külgazdasági szakdiplomatával és az angolai, mozambiki piacon
tapasztalt portugál vállalkozókkal, este szabadprogram
2015. április 12., kedd – üzleti program Lisszabonban
délelőtt
Magyar-Portugál-Afrikai Üzleti Fórum és üzletember-találkozó
Helyszín: Portugál Kereskedelmi és Iparkamara (ACL)
Együttműködő partnerek: Portugál-Angolai KIK és Portugál-Mozambiki KIK
Munkanyelv: angol, tolmácsolást nem tudunk biztosítani!
délután
Üzleti találkozók egyéni szervezésben, szabad program
este
Nagykövetségi fogadás prominens portugál üzleti körök bevonásával
2015. április 13., szerda – üzleti program Portóban
reggel
Indulás Portóba autóbusszal
délután
Magyar-portugál üzleti fórum a Portói Kereskedelmi és Iparkamarában (ACP)
Munkanyelv: angol, tolmácsolást nem tudunk biztosítani!
késő este
Visszautazás autóbusszal Lisszabonba
2015. április 14., csütörtök
délelőtt
Üzleti találkozók egyéni szervezésben, szabad program
délután - este
Hazautazás Budapestre, indulás a repülőtérre 13.00 körül

Javasolt útvonal
2015. április 11., hétfő
Lufthansa, átszállás LH1335 11APR BUDFRA 09:25 11:10
Frankfurtban
LH1168 11APR FRALIS 12:55 14:55
2015. április 14., csütörtök
Lufthansa, átszállás LH1169 14APR LISFRA 15:45 19:45
Frankfurtban
LH1342 14APR FRABUD 21:00 22:30
Kérjük, hogy amennyiben a javasolt útvonaltól eltérően utaznak, feltétlenül tájékoztassák az MKIK
Nemzetközi Igazgatóságát!

Repülőjegyek
A repülőjegy ára illetékkel együtt az út meghirdetésekor: 110.700 Ft/főtől. A repülőjegyek
beszerzését minden kiutazó maga intézi egyénileg. A később jelentkezők figyelmét szeretnénk felhívni
arra, hogy az árak a szabad repülőjegyek számának függvényében változhatnak.
A repülőjegy-foglalást az 1000 Út Utazási Irodánál javasoljuk intézni.

Javasolt szállás
Altis Grand Hotel*****
Szálloda címe
Rua Castilho, 11, 1269-072 Lisboa
Szálloda honlapja
http://www.altishotels.com/EN/HotelAltisLisboa/Hotel-Lisbon/
Ára
1 ágyas szoba 134 EUR/fő/1éj reggelivel -> 402 EUR/fő/3 éj, ami kb.
127.000 Ft.
2 ágyas szoba: 154 EUR/fő/1éj reggelivel -> 462 EUR/2 fő/3 éj, ami kb.
145.500 Ft.
Fontos tájékoztatás
A szálloda 2016. március 2-ig opcionálisan 15 db egyágyas szobát tart fenn
a delegáció számára, ezt követően nem garantáljuk sem a fenti árat, sem a
szabad szobákat ebben a hotelben.
A szállásfoglalást minden kiutazó maga intézi egyénileg. A megadott
feltételek az 1000 Út Utazási Irodánál elérhetők.

Transzferek
Ára
55.000 Ft/fő legalább 15 fő esetén, ennél kisebb létszám esetén drágább.
Tartalmazza: a két reptéri transzfert a reptér és a szálloda között, a Lisszabon-Portó buszköltséget odavissza, valamint további két lisszaboni szakmai program transzferköltségét a szálloda és a helyszín
között.
A transzfert minden kiutazó maga intézi egyénileg. A megadott feltételek az 1000 Út Utazási
Irodánál elérhetők.

Utazással, szállással, transzferrel kapcsolatos további információ és ügyintézés
1000 Út Utazási Iroda
kapcsolattartója
Telefon
E-mail

Simity Péter
1000 Út Utazási Iroda
H-1067 Budapest, Teréz krt. 33.
Tel: +36 1 / 354 3991
info@1000ut.hu

Jelentkezés
Jelentkezési határidő 2015. március 2.
Jelentkezés módja

Kérjük, hogy kitöltött, angol nyelvű cégprofil adatlapját a palmay@mkik.hu
e-mail címre megküldeni szíveskedjék.

További információ a szakmai programra vonatkozóan
Szervező
Telefon
E-mail

Pálmay Flóra, nemzetközi igazgatóhelyettes
+36 1 / 474 51 43
palmay@mkik.hu

