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EXPO 2010, SANGHAJ – SZAKMAI TANULMÁNYUTAK:  

KÖZLEKEDÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI INFRASTRUKTÚRÁK KÍNÁBAN  
Mottó: „Jobb Város, Jobb Élet” 

„A 6 hónap el ıkészítésénél tartsd szem el ıtt a következ ı 60 év fejlesztéseit.” 
 

Ízelítı ajánlatainkból  
 
Peking (3 éj) - Sanghaj (3 éj) – Wuzhen (1 éj) – Ha ngzhou (1 éj)  
10 nap (8 éjszaka) négycsillagos szállodákban, repülıvel, transzferekkel és szakmai 

programokkal, irányár:              799 000 Ft/fı 
 
Peking (3 éj) - Sanghaj (3 éj) – Xi’an (2 éj)  
10 nap (8 éjszaka) négycsillagos szállodákban, repülıvel, transzferekkel és szakmai 

programokkal, irányár:             799 000 Ft/fı 
 
Peking (3 éj) – Sanghaj (4 éj) – Tibet/Lhásza (3 éj ) – Xi’an (1 éj) 
14 nap (11 éjszaka) négycsillagos szállodákban, repülıvel, transzferekkel és szakmai 
programokkal, irányár:          1 029 000 Ft/fı 
 
Peking (3 éj) - Sanghaj (3 éj) – Yichang (2 éj) – C hongqing (2 éj) – Chengdu (1 éj)  
14 nap (11 éjszaka) négycsillagos szállodákban, repülıvel, transzferekkel és szakmai 
programokkal, irányár:          1 079 000 Ft/fı 
 
Peking (3 éj) - Sanghaj (3 éj) – Yichang (2 éj) – C hongqing (2 éj) – Chengdu (1éj) – 
Hongkong (2 éj)   
16 nap (13 éjszaka) négycsillagos szállodákban, repülıvel, transzferekkel és szakmai 
programokkal, irányár:       1 219 000 Ft/fı 
 
 
Idıpont: 2010. október 31-ig folyamatosan,  a szabad helyek függvényében. 
Tervezett indulások: augusztus 18., szeptember 1., október 1. 
 
Repülıjegy irányára: 280 000 Ft-tól repülıtéri illetékekkel és díjakkal, a foglaláskor 
rendelkezésre álló helykapacitás függvényében. 
 
A részvételi díj minimum 10  f ı részvétele esetén érvényes, és tartalmazza  a szükséges közlekedést az országo(ko)n belül, szállást 
helyi 4 csillagos szállodákban, a program szerinti félpanziós ellátást, (kivéve a Sanghaj Expó látogatás napjain), kétnapos belépıt a Sanghaj 
2010 Expóra, angol nyelvő szakmai programokat, magyarul beszélı csoportkísérı-tolmácsot. A részvételi díj nem tartalmazza:  a 
repülıjegy árát, a repülıtéri illetéket és díjakat, a vízum díját (12 000 Ft/fı – egyes útvonalaknál kétszeres vízum szükséges, amelynek díja 
18 000 Ft/fı), a betegség, baleset, poggyász és útlemondási biztosítást, valamint a szakmai kísérı költségeit. A repül ıjegy irányára 
Budapest- Shanghai-Budapest útvonalon értendı, esetleges átszállással, turista osztályon. Az ár irányár a foglaláskor rendelkezésre álló 
helykapacitástól függ, mértéke változhat!  

Megjegyzések: ajánlatunk helyfoglalást és visszaigazolást nem jelent, az ajánlat készítésekor rendelkezésre álló legkedvezıbb szállás-és 
repülıjegy árakkal készült. Az árak a foglaláskor rendelkezésre álló repülıjegy és szálláskapacitás függvényében változhatnak. Áraink 1 
USD = 240 HUF OTP Bank valuta eladási árfolyamig változatlanok. A program-és útvonal módosítás jogát fenntartjuk. 

A Sanghaji Világkiállításra turista programok szerv ezését is vállaljuk. Kérje ajánlatainkat! 
Jelen szakmai programok a NOÉ Kft. know-howjának részét képezik. 


