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SOMENTE
TERRESTRE

Feira líder mundial em tecnologia de fundição, onde os proﬁssionais se encontram para buscar
as novidades em fundição de instalações, maquinário e equipamentos. Ideal para quem deseja
se atualizar sobre os mercados de hoje e de amanhã.
Período da feira: 25 a 29 de junho de 2019
Período do pacote: 25 a 29 de junho de 2019
Local: Messe Düsseldorf – Düsseldorf, Alemanha
Site Oﬁcial: https://www.gifa.com/

ITINERÁRIO
1º DIA - 25/06/2019 - DÜSSELDORF
Chegada ao aeroporto de Düsseldorf e traslado para o hotel. Chegada e hospedagem.
Restante do dia livre.
2º DIA - 26/06/2019 - DÜSSELDORF
Café da manhã. Participação da Feira GIFA 2019 (traslados para e do parque da feira não
inclusos).
3º DIA - 27/06/2019 - DÜSSELDORF
Café da manhã. Participação da Feira GIFA 2019 (traslados para e do parque da feira não
inclusos).
4º DIA - 28/06/2019 - DÜSSELDORF
Café da manhã. Participação da Feira GIFA 2019 (traslados para e do parque da feira não
inclusos).
5º DIA - 29/06/2019 - DÜSSELDORF
Café da manhã. Liberação do apartamento no período da manhã. Saída do hotel e traslado
ao aeroporto. Até a próxima viagem!

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

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL
Hotel Hilton Düsseldorf

CIDADE

CATEGORIA

Düsseldorf

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 16.06.2019

ENTRADA DE R$1.275,00

ENTRADA DE R$2.139,00

+9X DE R$2.057,00

+9X DE R$3.345,00

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

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

TOTAL: R$5.388,00

TOTAL: R$8.829,00

OBSERVAÇÕES
Serviços sujeitos à disponibilidade e alteração de valores sem aviso prévio;
Não incluso: passagem aérea de e para o Brasil e taxas de embarque aeroportuárias;
ingressos para a feira; despesas de caráter pessoal; traslados para a feira; gorjetas; refeições
e bebidas não constantes como inclusas; demais itens não constantes em “Incluso”; excesso
de bagagem (franquia de uma mala com no máximo 20 kg por pessoa).
Outras opções de hotéis para sua escolha (sujeito a disponibilidade):
Valor por pessoa em apto duplo standard Leonardo Royal Hotel Düsseldorf
Königsallee 4* EUR 1.350,00 + IRRF EUR 65,00;
Valor por pessoa em apto duplo standard Hotel Residenz Düsseldorf 4* EUR 1.470,00 + IRRF
EUR 70,00;
Valores serão convertidos em R$ ao câmbio do dia do pagamento, sujeitos à alterações sem
aviso prévio;
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 + 2 vezes sem juros em
cheque (mediante aprovação cadastral) ou nos cartões de crédito pessoa física (Visa,
MasterCard, Amex ou Diners Club). Em caso de variação cambial, preços serão reajustados de
acordo;
Condições Gerais e especíﬁcas conforme contrato e anexo 1.

