
 

 



 

 

Helyszínek és Hotelek 
A konferencia időpontja: 2020. március 26-28. 

 

HELYSZÍNEK 

1. nap: 

The Daytona Autograph Collection Hotel (1870  Victory Cir, Daytona Beach, FL 32114) 

 

2. nap: 

The  Daytona  Autograph  Collection  Hotel  (1870  Victory  Cir,  Daytona  Beach,  FL 

32114) 

UCF Business Incubator (601 Innovation Way, Daytona Beach, FL 32114) 

 

3. nap: 

Port Orange Presbyterian Church (4662 S Clyde Morris Blvd #7450, Port Orange, 

FL 32129) 

The Daytona Autograph Collection Hotel (1870 Victory Cir,  Daytona Beach,  FL 

32114) 
 
 

PROGRAM 

A konferencia programja a megújult weboldalunkon az alábbi linken 

tekinthető meg: https://hungariansummit.com/Summit2020/schedule/ 

 

HOTEL 

Szállás tekintetében az alábbi hoteleket ajánljuk szíves figyelmébe, amelyek 

kedvezményesen érhetők el a Hungarian Summit vendégeinek (a lista bővül): 
 

One  Daytona  Hotel  (Victory  Cir,   Daytona  Beach,   FL  32114)   -   reggelivel  -   a 

konferencia helyszíne 

Fairfield Inn Hotel (Checkered Flag Boulevard Daytona Beach, Florida 32114) - 

reggelivel - gyalogosan 2 perc a helyszín 

Delta Hotel (Daytona Beach Shores, FL 32118) - óceánpart, reggeli nélkül - 15 perc 

autóval az esemény helyszínétől 
 

További információt, illetve foglalási lehetőséget az alábbi linken talál: 

https://hungariansummit.com/Summit2020/hotels/ 
 



 

 

Utazási tanácsok 
 
 

Amennyiben repülővel érkezik érdemes a környék három nagy nemzetközi 

repülőterére, Orlandóba (MCO, 72 mérföld/115 km) vagy Jacksonville-be (JAX, 105 

mérföld/169 km) vagy az Orlando Sanford International Airportra (SFB), 43 mérföld/69 

km) berepülni. 

 
Daytona Beach mindhárom helyről elérhető busszal, de sokkal egyszerűbb 

és kényelmesebb autót bérelni (2-3 fő esetén már anyagilag is jobban megéri 

az autóbérlés). 

 
A városon belüli közlekedéshez számos taxitársaság áll a vendégek 

rendelkezésére, de elérhetőek (és a legtöbbször olcsóbbak is) a közösségi 

közlekedés formái, az Uber és a Lyft. 

 

Fontos tippek! 

Az orlandói reptérre Uber vagy Lyft nem hívható közvetlenül, de érdemes a 

parkolóig használni Shuttle-t és oda hívni ezeket az alternatív közlekedési 

eszközöket. Nagyságrendileg $100-120 között mozog Orlando-Daytona Beach 

távolság. 

Az orlandói reptér az egyik legforgalmasabb az USA-ban, itt mindig 

hosszú sorbanállással kell számolni. 

A reptér Daytona Beach-en viszont nagyon kényelmes, nincsenek sorok. 

A One Daytona Hotelben megszállók ingyenesen használhatják a hotel Shuttle-t. 

(Autograph és Fairfield) 

Miami kb. 4 órás autós távolságra van, ami tapasztalat alapján a közvetlenül a 

leszállást követően nagyon nehéz megtenni az átállási lehézségek miatt, így 

érdemes ott megszállni egy éjszakát. 
 



 

 

Egyéb hasznos tippek 
 

 

A borravaló 15-20% az éttermekben és egyéb szolgáltatásoknál. 

Mindenhol erősen használják a légkondicíonáló berendezést, így érdemes 

melegebb ruházatot magunknál tartani. 

Minden italt jéggel szolgálnak fel. 

21 év alatti vendégeknek nem szolgálnak fel alkoholt. 

 
Egyéb érdekességek és közhasznú információk: 

www.HungarianHub.com 

 

Az eseményre egy saját belső applikáció készül, mindenkit bíztatunk arra, hogy 

töltse le és használja majd azt. 

http://www.hungarianhub.com/

