ANUGA
SAÍDA
COLÔNIA

05/10/2019 A
09/10/19

05/10/2019
09/10/2019

SOMENTE
TERRESTRE

No mundo dos alimentos e bebidas, não há maneira de evitar a Anuga. A maior feira do mundo
é o local de encontro mais importante da indústria: com 7.405 expositores e cerca de 165.000
visitantes, é o evento número um do setor, que traz as tendências globais mais importantes
para o público internacional.
Período da feira: 05 a 09 de outubro de 2019
Período do pacote: 05 a 09 de outubro de 2019
Local: Cologne Exhibition Centre – Colônia, Alemanha
Site Oﬁcial: http://www.anuga.com/anuga/index-2.php

ITINERÁRIO
1º DIA - 05/10/2019 - COLÔNIA
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do dia livre.
2º DIA - 06/10/2019 - COLÔNIA
Café da manhã. Participação da Feira Anuga 2019 (traslados para e do parque da feira não
inclusos). Hospedagem.
3º DIA - 07/10/2019 - COLÔNIA
Café da manhã. Participação da Feira Anuga 2019 (traslados para e do parque da feira não
inclusos). Hospedagem.
4º DIA - 08/10/2019 - COLÔNIA
Café da manhã. Participação da Feira Anuga 2019 (traslados para e do parque da feira não
inclusos). Hospedagem.
5º DIA - 09/10/2019 - COLÔNIA
Café da manhã. Liberação do apartamento no período da manhã. Traslado do hotel com
destino ao aeroporto de Colônia.

INCLUSO
04 noites de hospedagem em apartamento standard com café da manhã;
Traslado aeroporto / hotel / aeroporto em Colônia;
Ingresso permanente para a feira;
Cartão de assistência de viagem, válido pelo período para menores de 70 anos.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL
EuroNova arthotel

CIDADE

CATEGORIA

Colônia

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 19.04.2019

ENTRADA DE R$1.298,00

ENTRADA DE R$0,00

+9X DE R$2.218,00

+9X DE R$0,00

Preço por pessoa em Apartamento Duplo
Standard.
Todas taxas inclusas.

Preço por pessoa em Apartamento Single
Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$5.733,00

TOTAL: R$0,00

OBSERVAÇÕES
Serviços sujeitos à disponibilidade e alteração de valores sem aviso prévio;
Valores serão convertidos em R$ ao câmbio do dia do pagamento, sujeitos à alterações sem
aviso prévio;
Outras opções de hotéis para sua escolha (sujeito a disponibilidade):
- Valor por pessoa em apto duplo standard Hotel Royal Inn 4* EUR 1.430,00 + IRRF EUR
51,00;
- Valor por pessoa em apto duplo standard Hotel Dorint an der Messe 4* EUR 2.280,00 +
IRRF EUR 89,00;
Hospedagem nos hotéis previstos ou de mesma categoria. Em datas de feiras/eventos, a
hospedagem poderá ser nos arredores das cidades visitadas;
Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
Até o momento em que o pagamento total tenha sido recebido e a documentação ﬁnal
emitida, os valores cotados de tarifas e apartamentos estarão sujeitos à alterações sem aviso
prévio devido à ﬂutuação do câmbio e / ou quaisquer despesas imprevistas da operação;
Formas de pagamento: À vista 3% de desconto, ou entrada à vista de + 3 vezes sem juros em
cheque (mediante aprovação cadastral) ou nos cartões de crédito pessoa física (Visa,
MasterCard, Amex ou Diners Club);
Condições Gerais e especíﬁcas conforme contrato e anexo 1.

