
 

Üzleti delegáció Ghánába 
2017. március 13-17. 

 

 

    

 

 

 

Tervezett program 

2017. március 13., hétfő  

09.15 Kiutazás Accrába, isztambuli átszállással, érkezés 20.20 körül, majd a szállás 
elfoglalása 

2017. március 14., kedd  

10.00 Találkozók egyéni szervezésben, szabad program 

14:00 – 16:00 Tájékoztató fórum az ország üzleti környezetéről a Magyar Nagykövetségen (A 
nagykövetség munkatársainak és meghívott ghánai szervezetek GIPC, Free 
Zones Board) előadásai, konzultációs lehetőség 

2017. március 15., szerda  

10.00 - 14.00 A Ghánai Nemzeti Kereskedelmi Kamara által szervezett üzleti fórum és B2B 
találkozók a Kempinski Hotelben 

14.00 Üzleti találkozók egyéni szervezésben, szabad program 

18:00 -  Ünnepi fogadás a Magyar Nagykövetség kertjében (Magyar delegáció, ghánai 
üzletemberek) 

2017. március 16., csütörtök  

10.00 Szervezett intézménylátogatások, innovációs program 

délután Üzleti találkozók egyéni szervezésben 

17.30 Transzfer a reptérre 

21.15 Hazaút Accrából Budapestre, isztambuli átszállással, érkezés Budapestre 17-én 
reggel  

Javasolt útvonal 

ODAÚT 

2017. március 13., hétfő 

Turkish Airlines, 
átszállás Isztambulban 

TK 1036 Indulás: 09.15 Budapest - Érkezés: 13.25 Isztambul   

TK 629 Indulás: 15.50 Isztambul - Érkezés: 20.20 Accra 

HAZAÚT  

2016. március 16., csütörtök 

Turkish Airlines, TK 630 Indulás: 21.15 Accra -  Érkezés: 07.05 Isztambul 



átszállás Isztambulban TK 1035 Indulás: 08.20 Isztambul -  Érkezés: 08.20 Budapest   

Kérjük, hogy amennyiben a javasolt útvonaltól eltérően utaznak, feltétlenül tájékoztassák az MKIK 
Nemzetközi Igazgatóságát!   
 

Repülőjegyek 

 
A repülőjegy ára illetékkel együtt az út meghirdetésekor: 252.500 Ft/fő-től. 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 Utazz Afrikába Irodánál javasoljuk intézni. 
 

 Javasolt szállás 

Kempinski Hotel Gold Coast City Accra 
 

Szálloda címe MINISTRIES, PMB 66, Gamel Abdul Nasser Ave, Accra, Ghána 

Szálloda honlapja https://www.kempinski.com/en/accra/hotel-gold-coast-city 

Ára 1 ágyas szoba: kb. 57 000 Ft/fő/1éj reggelivel -> kb.171 000 Ft/3 éj 
 

Fontos tájékoztatás A szálloda opcionálisan 20 db egyágyas szobát tart fenn a delegáció számára, 
ezt követően nem garantáljuk a szabad szobákat ebben a hotelben.  
A szállásfoglalást minden kiutazó maga intézi egyénileg. A megadott 
feltételek az Utazz Afrikába Irodánál elérhetők.  
 

 

Amennyiben 2017. február 16-ig elküldik jelentkezésüket, korlátozott számban lehetőségünk 

van a fenti hotelben a szállásköltség legfeljebb 50%-os finanszírozására. A szállásköltség 50%-át 

vállalkozásonként 1 szoba erejéig (1 fő egyágyas vagy 2 fő 1db kétágyas szobában történő elhelyezés 

esetén) tudjuk biztosítani. A szállásigényeket a rendelkezésre álló keret erejéig tudjuk elfogadni. (A 

kinti Nagykövetségünk megállapodásának és az MKIK finanszírozásának köszönhetően a szobaár 

rendkívül kedvezőnek tekinthető, a piaci ár negyedébe kerül.) 

Az 50%-os szállásköltség megítélésekor előnyben részesülnek a Szubszaharai Tagozat tagvállalatai és 

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. 

Vízumügyintézés 

 
A vízumot csoportosan intézzük az Utazz Afrikába Irodán keresztül. 
A vízum díja: 28 000 Ft (az ár tartalmazza az ügyintézési díjat). 
 

Oltások 

A kiutazáshoz sárgaláz elleni oltásra van szükség, amit legkésőbb 2017. március 2. csütörtökig kell 
beadatni. Az Oltóközponttal az időpont egyeztetést egyénileg tudják intézni. 
Az egyéb, ghánai tartózkodáshoz ajánlott oltásokkal kapcsolatban keressék fel az Oltóközpontot. 

Az oltás díja 15 650 Ft 

Az oltóközpont honlapja http://www.oltokozpont.hu/index.php?id=292&no_cache=1 

Utazással, szállással, transzferrel kapcsolatos további információ és ügyintézés 

Transzfer Az MKIK a szakmai programokra díjmentes transzfert biztosít.  

Utazási Iroda 
kapcsolattartója 

Szilasi Ildikó Hermina, Afrika-szakértő 

http://www.oltokozpont.hu/index.php?id=292&no_cache=1


Telefon 06 20 5410757 

E-mail info@utazzafrikaba.hu 
 

Jelentkezés 

Jelentkezési 
határidő 

2017. február 16. 

Jelentkezés módja Kérjük, hogy kitöltött, angol nyelvű cégprofil adatlapját a 
babak.peter@mkik.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjék.  
 

További információ a szakmai programra vonatkozóan 

Szervező  Babák Péter, nemzetközi referens 

Telefon +36 1 / 474 51 31 

E-mail babak.peter@mkik.hu 

 

A kiutazás a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány támogatásával valósul meg. 
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