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INFORMÁCIÓK

HUNGARIAN SUMMIT

HASZNOS TIPPEK

2021. szeptember 30-október 2.

utazás-szállásprogramok

Helyszínek és hasznos információk
A konferencia időpontja: 2021. szeptember 30-október 2.
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)
MOAS (352 S Nova Rd, Daytona Beach, FL 32114)
DME Academy (2441 Bellevue Ave, Daytona Beach, FL 32114)
HALIFAX Humane Society (2364 LPGA Blvd, Daytona Beach, FL 32124)
3. nap:
The Daytona Autograph Collection Hotel (1870 Victory Cir, Daytona Beach, FL 32114)
DME Academy (2441 Bellevue Ave, Daytona Beach, FL 32114)
PROGRAM
A konferencia programja hamarosan a megújult weboldalunkon az alábbi linken
tekinthető meg: https://hungariansummit.com
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. Foglalási link
További információt, illetve foglalási lehetőséget az alábbi linken talál majd:
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) esetleg még lehetőség a Orlando Sanford International Airportra
berepülni.
Daytona Beach mindkét 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 orlandó reptér az egyik legforgalmasabb reptér az USA-ban, itt mindig
hosszú sorokra kell számolni.
A reptér Daytona Beache-en viszont nagyon kényelmes, nincsenek sorok.
A One Daytona Hotelben megszállók ingyenesen használhatják a hotel Shuttle-t.
(Autograph)
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 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 alatt nem szolgálnak fel alkoholt.
Egyéb érdekességek és közhasznú információk:
www.HungarianHub.com
Az eseményre egy saját belső applikáció készül, mindenkit biztatunk arra, hogy
töltse le és használja majd azt.

Háttérinformációk KözépFloridáról
Florida az Egyesült Államok kontinentális részének
legdélebbi fekvésű állama, amely évente több,
mint 120 millió turistát lát vendégül, ebből mintegy
90 millióan Közép Floridába jönnek.
A szikrázó napsütés, a végeláthatatlan strandok
mellett számtalan egyéb lehetőség is várja a
Floridába látogatókat.
A minőségi életet kínáló Volusia megye nem csak
a világhírű óceánpartjáról híres, hanem erős
közösségéről, kiváló lokációjáról és nagyszabású
rendezvényeiről is. A megye központja, Daytona
Beach,
amelynek
egyik
nevezetessége
a
közelmúltban -mintegy 400 millió dollárból felújított International Speedway versenypálya,
amely egyben a NASCAR bölcsője és székhelye is
a mai napig.
Másik érdekesség, hogy Daytona Beach ad otthont
a világ legnagyobb motoros találkozójának, a Bike
Week-nek, amely közel 200.000 embert vonz
évente a térségbe mintegy 80 éve!
A Hungarian Summit az októberi Bike Week előtt
lesz, így fokozottan kell még figyelni a
közlekedésnél a motorosokra a környéken!
A Hungarian Summit-nak a vadonatújan kialakított
One Daytona városközpont ad majd otthont, ahol
számos
étterem,
vásárlási
és
szórakozási
lehetőség is várja a vendégeket! A One Daytona
kedvezményes
fogyasztásra
felhasználható
kuponokat fog biztosítani a résztvevők számára!
Érdekességként
kiemelnénk,
hogy
a
rendezvényünk ideje alatt szerveznek egy Old
Timer kiállítást a helyszínen, amely ingyenesen
megtekinthető.
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Háttérinformációk KözépFloridáról
Daytona Beach-ben található a világ vezető
repülési és űrrepülési egyeteme, az Embry-Riddle
Aeronautical
University,
az
ország
egyik
legfelhasználóbarátabb nemzetközi repülőtere és
öt kisebb általános és vállalati repülést kiszolgáló
repülőtére.
Volusia megyében zajlik számos NASA kötődésű
projekt is, a Kenendy Space Center mindössze egy
órás távolságra található.

EGYÉB
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Daytona International Speedway - a Nascar Bölcsője
http://www.daytonainternationalspeedway.com/Tours/
Tours.aspx
Daytona Lagoon
Go-Kart Speedway
Take a spin around Daytona Beach's most exciting GoKart Track! Go-Kart riders must be 54" tall to drive and
have a license to drive another passenger. Ticket is for
Double-Seat Go-Kart ride only.
601 Earl Street,
Daytona Beach, FL 32118
http://dlagoon.pfestore.com/retail/DryAct/GoKart2.asp
x
Daytona Lagoon parking is next door in the Volusia
County Parking Garage. Volusia County normally
charges $8.00 a day, but if you visit Daytona Lagoon we
can validate your parking stub at Admission, and you will
only be charged $4.00 for parking.
The Casement - Rockefeller nyári szállása, amely
épületben a Magyar Múzeum is megtalálható!
http://www.thecasements.net/
Ponce Inlet - USA második legmagasabb világítótornya
http://ponceinlet.org/
Ugyanitt, a világítótorony mellett van a Marine Science
Center, ahol többek között kisállatokat gyógyítanak
(teknősök, madarak stb.) – gyerekeknek érdekes lehet
Cím: 100 Lighthouse Drive, Ponce Inlet, FL 32127,
T: (386) 304-5545
http://www.marinesciencecenter.com/
Itt lehet jelentkezni 90 perces delfin néző hajóútra is.
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Beach- a Világ leghíresebb óceánpartja, ahova
autóval is le lehet hajtani a homokra - Amerikai
profi autóversenyzés innen indult

Blue Springs Park - Orange City -MUST SEE!!!!
Tube-ozás, aligátor les és két órás természeti
hajótúra
https://www.floridastateparks.org/park/BlueSpring
Kennedy Space Center
Mindössze 1 órás távolságban van.
https://www.kennedyspacecenter.com/

St. Augustine
USA legöregebb városa, a USA első iskolájával, ahol egy
spanyol erőd is megtalálható. Nagyon hangulatos,
spanyol város. Igazi, történelmi kalandtúra.
https://en.wikipedia.org/wiki/St._Augustine,_Florida
Itt található egy érdekes Aligátor farm is:
https://www.alligatorfarm.com/
999 Anastasia Blvd. St. Augustine, FL 32080
Tel: (904) 824-3337
Marineland Dolphin Adventure
Pricing: $179 – $199 (seasonal) + tax (includes General
Admission)
Korhatár: részvétel öt éves kortól engedélyezett - a
nyolc év alatti résztvevők felügyeletét (13 éves kor
feletti) felnőtteknek kell ellátnia.
A program hossza hozzávetőleg 40 perc, ebből 20 perc a
delfinekkel.
https://marineland.net/
https://marineland.net/discover-dolphins/
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Disney Parkok
https://disneyworld.disney.go.com/en-eu/?CMP=OKCwdw_themeparks_gmap_421
Érdemes a jegyeket előzetesen online megvenni.
A fő park a Magic Kindom:
https://disneyworld.disney.go.com/eneu/destinations/magic-kingdom/
Amit a kisebbek és nagyon is szokták élvezni az Animal
Kindom, amely talán kevésbé zsúfolt.
https://disneyworld.disney.go.com/eneu/destinations/animal-kingdom/
SeaWorld - Magyar kapcsolat!!!
Másik népszerű és minden korosztálynak szórakozást
nyújtó park:
https://seaworld.com/orlando/?
utm_source=gmb&utm_medium=organic
Napfelkelte hőlégballonból – Orlandó mellett – csak 6
éves kortól lehet, nem olcsó
https://www.viator.com/tours/Orlando/OrlandoSunrise-Hot-Air-Balloon-Ride/d663-2542FLIGHT
Legoland
Cím: 1 Legoland Way, Winter Haven, FL 33884
Telefonszám: (888) 690-5346
https://www.legoland.com/florida/
Aquatica Orlando
https://aquatica.com/orlando/
Minden Orlando környéki érdekesség gyüjtőlapja:
https://www.viator.com/Orlando/d663-ttd
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Mini Golf- Daytona Beach
Aligátor etetéssel
https://www.congoriver.com/
Air Boat
A legnépszerűbb Airboat lehetőség New Smyrna Beach
környékén a St John’s folyón (1 órás program)
(28501 East Colonial Drive, Christmas, FL 32709);
Nyitva naponta 8:30-17:30-ig (vasárnap egy órával
korábban zár)
https://airboatridesatmidway.business.site/
Shopping
Tanger Outlet- Daytona
Nagyon jó kínálat, világmárkákkal, tömeg és sorbanállás
nélkül!
https://www.tangeroutlet.com/daytona
The Mall at Millenia - Orlando
Nívós vásárlás floridai módra, világmárkákkal, elegáns
környezetben (pláza jellegű bevásárlóközpontban).
https://www.mallatmillenia.com/

Publix- Élelmiszer
PUBLIX
Daytona Beach Shores
https://www.publix.com/locations/1455-daytonabeach-shores
New Smyrna Beach
https://www.publix.com/locations/229-indian-rivervillage-shopping-center

ÉTTERMEK

MaMa Foo Foo
Magyar tulajdonú étterem a Halifax folyó
partján.
125 Basin St, Daytona Beach, FL 32114
https://www.mffdaytona.com/

Herbert's Bakery - Magyar Pékség
Magyar tulajdonosok, magyaros ízek:
pékáruk, sütemények, készételek
http://herbertsbakeryflorida.com/

Ponce Inlet
Off the hook - Harbor Inlet
Itt lehet látni delfineket általában,
kellemes étterem, decken ki lehet ülni és
nézelődni.
https://offthehookatinletharbor.com/
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Limonchello South- New Smyrna Beach
Magyar vezetésű olasz étterem.
(Hamarosan Daytona Beach belvárosában
nyitnak új éttermet)
https://limoncellosouth.com/

Hard Rock Hotel
Új hotel, ahol óceánarton lehet eltölteni egy
kellemes vacsorát.
Hard Rock Hotel Daytona Beach
918 N. Atlantic Avenue
Daytona Beach, Florida 32118
https://www.hardrockhoteldaytonabeach.com
/dining-and-nightlife.htm

Egyéb:
http://www.charthouse.com/locations/daytona-beach/
https://thecellarrestaurant.com/
http://martinisorganic.com/

Vasárnapi katolikus szentmise
Our Lady of Lourdes - Daytona Beach
Cím: 1014 N. Halifax Ave. Daytona Beach, FL 32118
Kezdési időpontok vasárnap: 8:00 - Első fény, 09:30 Családos szentmise 11:00 - mindenkinek, de kiemelten
a siketeknek és halláskárosultaknak - szentmisék után
agapé
http://www.ourladyoflourdesdaytona.com/

Putnam Határok Nélkül Magyar Gyülekezet és
Templom
Daytona Beach
Asztalos Emese- 386 589 9327
http://www.hungariancommunitychurch.org/
Magyar Múzeum- Rockefeller nyári rezidenciáján
The Casements
25 Riverside Dr, Ormond Beach, FL 32176
http://www.thecasements.net/

Elsősegély-kórház- Emergency
Halifax Hospital - 303 N Clyde Morris Blvd, Daytona
Beach, FL 32114
Gyógyszertárak
Publix-ban
CVS
Walgreens

