Kínai szakmai tanulmányút 2018. október 21. – 28. Sanghaj-Peking
Utazás:

8 nap/7 éj (amiből 1éj az odaúton a repülőn) menetrendszerinti FinnAir repülőjárattal,
Helsinki átszállással. A Sanghaj-Peking útvonalon a híres nagysebességű „Szuperexpressz”
vonattal. (1318 Km – 4 óra 25 perc)
Indulás: 2018. október 21. vasárnap 11:40 Budapest
Érkezés: 2018. október 28. vasárnap 18:30 Budapest (Az utazások részletei a mellékletben)

Elhelyezés:

Sanghaj 3 éj „Ocean Hotel” 2 vagy 1 ágyas szobákban
Peking 3 éj „Grand Gongda Jianguo Hotel” 2 vagy 1 ágyas szobákban
A szállodán belül mindenhol elérhető WIFI internet kapcsolat van. A szobákban széf, kávé/teafőzéshez vízforraló és bekészítés, a fürdőszobákban hajszárító áll rendelkezésre.

Ellátás:

Büfé-reggelik a szállodákban, egyéb étkezések a programoknál jelölve.
Félpanzió lehetséges, de ennek feltételeit csak a szakmai programmal kiegészített teljes program
ismeretében tudjuk meghatározni.

Program:

Részletesen lásd táblázatosan külön lapon
1.nap (október 21. vasárnap): Indulás Budapest Ferihegy 2B. 11:40-kor Budapest – Helsinki Sanghaj útvonalon. Helsinkibe érkezés 15:00. Továbbindulás aznap 17:20-kor.
2. nap (október 22. hétfő): Érkezés Sanghajba (Bp.+6 óra) helyi idő szerint 07:10
3.-4. nap (kedd-szerda): szakmai programok Sanghajban az All in Print Kína nemzetközi
nyomdaipari kiállításon
5 nap (október 25. csütörtök): Utazás a szuper-expresszel az 1318 Km-es Sanghaj-Peking útvonalon. Átlagsebesség 293 Km/óra!, a menetidő mindössze 4,5 óra!
6.-7. nap (péntek-szombat): szakmai programok Pekingben és környékén
8. nap (október 28. vasárnap): Indulás Pekingből. 11:35 Peking–helsinki–Budapest útvonalon
Helsinkibe érkezés 14: 10. Továbbindulás 17:10-kor. Érkezés Budapest Ferihegy 2. 18:30

Részvételi díj: Az árak nettó irányárak amik „háztól-házig” a teljes programot fedezik, a csoporttal utazó idegenvezetővel együtt 15 fős csoportlétszámra kalkulálva. De véglegesíteni csak a kiegészítő szakmai programok külön költségei (pl. további transzferek) ismeretében tudunk. Ezen túl pl. az EUR/USD/Yüan devizaárfolyamok komolyabb változása plusz-mínusz irányban is eltéríthetik az árakat.
2Á elhelyezéssel
Egyágyas felár (6 éj):

596 000 Ft/fő + ÁFA*
54 000 Ft + ÁFA*

Félpanzió: (igény esetén a programokban nem szereplő ebédekre, vacsorákra, de ezt csak a kiegészítő fakultatív szakmai
programokkal kiegészített teljes program ismeretében tudjuk kalkulálni.)

Az ár tartalmazza a repülőjegyeket illetékekkel, a Sanghaj/Peking „Szuperexpressz” vonatjegyet, a transzfereket a repülőterek illetve vasútállomások és a szállodák között. A szállásokat 2Á elhelyezéssel és reggelivel a
megadott szállodákban. (1Á elhelyezés felár ellenében) A meghirdetett programokon való részvételt az ott
leírtak szerint transzferekkel, és egyéb tartalommal. Legalább 12 fő utas esetén a magyar idegenvezető költségét.
Az ár nem tartalmazza a vízum és az egyéni biztosítások díjait. A helyi egyéni (tömeg)közlekedési költségeket
és az egyéb személyes kiadásokat. A kiállítási belépőt (ez előzetes regisztrációval nem jelent tényleges kiadást), a felmerülő kiegészítő fakultatív szakmai programok (pl. üzemlátogatáshoz transzferek) járulékos
költségeit.

*Aki az utazását maga finanszírozza, azaz „saját zsebből fizeti”, annak a szervező partner, utazási iroda Áfa
mentes számlát is ki tud állítani!
Az utat a meghirdetett feltételekkel csak legalább 12 fő résztvevő esetén tudjuk elindítani.
A csoporttal csak akkor utazik a teljes útra külön magyar idegenvezető, ha a létszám legalább 15 fő vagy a
költségkülönbözet arányos részét a többi utas átvállalja.
Az utazásra bárki jelentkezhet, de az egyesülettel tagsági viszonyban nem álló számlacímzetteknek +50 €
vagy 15 eFt + ÁFA egyszeres szervezési költséget számolunk fel!
A szervezés bonyolultsága miatt mindenkivel személyesen is egyeztetünk a jelentkezésük után!

Visszaküldendő válaszlevélként titkarsag@pnyme.hu, vagy a 780 6460 fax számra
vagy online jelentkezés a honlapon (www.pnyme.hu )
Figyelem! Csak a legkésőbb június 29. péntek délig bejelentett igényeket tudunk figyelembe venni és ezekre
alapozva tudjuk tovább szervezni az utat.
Ezt követően tudunk végleges árakat adni, viszont ezt követően már legfeljebb 1 hónapon belül fizetni is kell
a részvételi díjak egy részét. (A repülőjegyeket mindenkép, de pl. várhatóan a szállásköltségekhez is nagyobb
előlegeket.) Így már várhatóan a nyár folyamán díjbekérőt küldünk a költségekről!

Az All in Print China 2018. évi Kína szakmai tanulmányútra a feltételek ismeretében
kérjük az előzetes regisztrálást és a személyes egyeztetést!
Ügyintéző és elérhetősége (Név, Email és közvetlen telefon)
…………………………………………………………………………….………………………….

Előzetesen várható utazó:

…… fő 2 ágyas

…… fő 1 ágyas elhelyezéssel.

Utazó(k) neve(i)

Delegáló cég :

Számlafizető cég (ha nem azonos):

Üzenet: (Ha vannak fontos kiegészítő tudnivalók a szervezéshez):

Magyar állampolgárok érvényes útlevéllel, valamint érvényes vízummal léphetnek be Kínába.
A belépéshez és vízumigényléshez érvényes és aktuális útlevél szükséges, melynek a belépés napjától még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie és minimum 2 egymással szembeni üres
oldalnak kell benne lennie a vízum számára. (A vízumügyintézést praktikusan az egyesület intézi)
Fontos! A vízumot Budapesten csak magyar útlevéllel rendelkezőknek készítik el!
Kínában nincs kötelező védőoltás. és az általunk látogatott helyek járványügyileg is biztonságosak.
(További tájékoztatás a Nemzetközi Oltóközpontban, illetve a www.utazaselott.hu weboldalon)

