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KÍNAI UTAZÁSOK A SANGHAJI VILÁGKIÁLLÍTÁSSAL EGYBEKÖ TVE 
 

Ízelítı ajánlatainkból: 
  
Négycsillagos szállodákban, kétnapos Expo-belép ıvel, transzferekkel, 
programokkal és félpanzióval 
 
 

Sanghaj, 8 nap / 5 éjszaka       159 000 Ft/fı 
 
Sanghaj (4 éj) – Peking (2 éj), 9 nap / 6 éjszaka    215 000 Ft/fı 
 
Sanghaj (4 éj) –  Xi’an (2 éj) - Peking (3 éj), 12 nap / 9 éjszaka  375 000 Ft/fı 
 
Sanghaj (4 éj) – Xi’an (2 éj) – Lhásza (3 éj) - Pek ing (3 éj)  

15 nap / 11 éjszaka   659 000 Ft/fı 
 
Sanghaj (4 éj) – hajózás a Jangce folyón (4 éj) –  
Chengdu (2 éj)  – Hongkong (2 éj) - Peking (2 éj), 17 nap / 14 éjszaka  799 000 Ft/fı 
 
 
Repülıjegy irányára: 270 000 Ft-tól repülıtéri illetékekkel és díjakkal, a foglaláskor 
rendelkezésre álló helykapacitás függvényében. 
 
Idıpont: 2010. október 31-ig folyamatosan,  a szabad helyek függvényében. 
 
A részvételi díj minimum 6-9 f ı 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 Expo látogatás napjain), 
kétnapos belépıt a Sanghaj 2010 Expóra, a leírásban részletezett programokat a szükséges belépıkkel, a kirándulások 
során helyi, angol nyelven beszélı idegenvezetıt. Igény esetén, felár ellenében magyarul beszélı idegenvezetı kíséretét 
biztosítjuk. 
A repül ıjegy irányára Budapest-Sanghaj – Budapest, vagy Budapest-Sanghaj / Peking-Budapest útvonalon értendı, 
átszállással, turista osztályon. Az ár irányár, a foglaláskor rendelkezésre álló helykapacitástól függ. 
A részvételi díj nem tartalmazza:  a repülıjegy árát és 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. 
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 épít ımérnöki és vállalatszervezési szakmai irányítással a közlekedési ágazat 
mérnökei és építészek részére, valamint szakért ık bevonásával egyéb szakterületekre (pl. orvosok, 
bankárok, agrár szakemberek részére) változatos, sp eciális, nemzetközi tapasztalatokat nyújtó 
tanulmányutak szervezését is vállaljuk. Kérje ajánl atainkat! 


