
 
Üzleti delegáció Kanadába 

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
szervezésében 

 
2017. június 10-16. 

Torontó 

 

 

 

 

 

PROGRAMTERV 
2017. június 10., szombat 

12.00 indulás a Liszt Ferenc repülőtérről 

15.40 érkezés a Toronto Pearson nemzetközi repülőtérre 

délután transzfer a szállodába, szabad program 

2017. június 11., vasárnap 

egész nap szabad program 

este találkozó a Főkonzulátus munkatársaival, vacsora az MKIK szervezésében  

2017. június 12., hétfő 

délelőtt látogatás a Toronto Region Board of Trade szervezetnél és / vagy az Ontario 

Chamber of Commerce kamaránál 

14.00-17.00 Üzleti fórum és üzletember-találkozó a Főkonzulátuson 

17.00 Fogadás a delegáció tiszteletére 

2017. június 13., kedd 

egész nap Canada’s Technology’s Triangle innovációs központ látogatása, Waterloo 

2017. június 14.,szerda 

délelőtt  MaRS Discovery District (ICT, élettudományok és tiszta technológiák) 

innovációs és akcelerátor központ megtekintése 

délután  DMZ (Digital Media Zone) akcelerátor megtekintése 

2017. június 15., csütörtök 

délelőtt Üzleti találkozók egyéni szervezésben 

kora délután transzfer a repülőtérre 

18.00 indulás Torontóból brüsszeli átszállással 

2017. június 16., péntek 

07.20 érkezés a Brüsszeli nemzetközi repülőtérre 

09.30 indulás Brüsszelből 

11.20 érkezés a Liszt Ferenc repülőtérre 
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Javasolt útvonal 
2017. június 10. 

Járatszám: AC1911  12.00 Liszt Ferenc repülőtér  

15.40 Toronto Pearson nemzetközi repülőtér 

2017. június 15. 

Járatszám: SN552 18.00 Toronto Pearson nemzetközi repülőtér 

2017. június 16. 

 7.20 Brüsszel repülőtér 

Járatszám: SN2823 9.30 Brüsszel repülőtér 

11:20 Liszt Ferenc repülőtér  

Kérjük, hogy amennyiben a javasolt útvonaltól eltérően utaznak, feltétlenül tájékoztassák az MKIK 
nemzetközi igazgatóságát! 

Repülőjegyek 
A repülőjegyek beszerzését minden kiutazó maga intézi egyénileg. A fenti útvonalra a repülőjegy ára 
jelenleg a ConnecTicket Utazási Ügynökség ajánlata alapján kb. 198.000 Ft/fő. A megadott ár 
tájékoztató jellegű, csoportos foglalás nem történt. Kérjük, a foglalást minél előbb kezdjék el intézni 
Bicskei Orsolyánál, tel.: + 36 1 317 3717, e-mail: info@connecticket.hu. 

 

Szállás 

2017. június 10-16. (5 éj) 
Szálloda neve  Town Inn Suites 

Szálloda címe 620 Church Street, Toronto, Ontario M4Y 2G2 

Szálloda honlapja www.towninn.com 

Ára Teljes ár: 165 CAD+ helyi adók /szoba /éj + 11,02 CAD /reggeli / fő 
 
Amennyiben 2017. április 5-ig elküldik jelentkezésüket, korlátozott 
számban lehetőségünk van a fenti hotelben a szállásköltség maximum 
50%-os finanszírozására vállalkozásonként 1 szoba erejéig (1 fő 
egyágyas vagy 2 fő 1db kétágyas szobában történő elhelyezés esetén). A 
szállásigényeket a rendelkezésre álló keret erejéig tudjuk elfogadni. 
A szállásköltség támogatásának megítélésekor előnyben részesülnek az 
önkéntes kamarai tagok, illetve figyelembe vesszük a jelentkezések sorrendjét 
is. A jelentkezés elfogadásának feltétele az exportorientált és innovatív 
cégprofil. A kérelmezők tudomásul veszik, hogy a szállásköltség 
megítélésének feltétele a kiutazás során szervezett szakmai programokon 
való részvétel. 

Jelentkezés 
Jelentkezési határidő 2017. április 5. 

Jelentkezés módja Kérjük, hogy kitöltött jelentkezési lapját az angol nyelvű cégprofil adatlappal 
és szállásfinanszírozás igénylése esetén a nyilatkozattal együtt a 
baki.magdolna@mkik.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjék. 

 

További információ 
Szervező  Baki Magdolna  

Telefon 06 1 474 5146 

E-mail baki.magdolna@mkik.hu  

Utazással kapcsolatos további információ 
A ConnecTicket 
Utazási Ügynökség  
kapcsolattartója 

Bicskei Orsolya  
1052 Budapest, Szép u. 2.  
web: www.connecticket.hu 

Telefon tel.: + 36 1 317 3717  

E-mail e-mail: info@connecticket.hu 
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A kiutazás a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány támogatásával valósul meg. 

 

 

  


