Feira Líder Mundial em Produção Animal

13 - 16 Novembro 2018
Parque de exposições
Hanover, Alemanha

Aéreo+Terrestre

Aéreo+Terrestre

(saída Porto Alegre):

(saída São Paulo):

Em apartamento duplo:

Em apartamento duplo:

Saída: 11 de novembro de 2018
Local: Hanover, Alemanha

€ 2.730,00 + IRRF € 74,00

€ 2.500,00 + IRRF € 74,00

Em apartamento individual:

Em apartamento individual:

Hospedagem em Minden

€ 2.910,00 + IRRF € 82,00

€ 2.680,00 + IRRF € 82,00

Programa de Viagem
05 noites

por pessoa

por pessoa

por pessoa

por pessoa

INCLUSO
Passagem aérea em classe econômica Porto Alegre ou São Paulo / Hanover / Porto Alegre ou São Paulo com conexões;
05 noites de hospedagem com café da manhã no Hotel Kronprinz 4*, em Minden (aprox. 65 km de Hanover);
Traslados aeroporto Hanover / Hotel em Minden / aeroporto Hanover;
02 dias de bilhete de trem Minden / Hanover (parque da feira) / Minden em 2ª classe (conexão na estação central de Hanover);
Ingresso permanente para a feira;
Acompanhamento técnico de uma pessoa da Câmara Brasil-Alemanha de Porto Alegre (mínimo 15 passageiros);
02 dias de visitas técnicas em propriedades / empresas alemãs da região focadas no segmento da feira;
Seguro viagem com cobertura mínima para entrada na Europa, para menores de 70 anos;
Kit viagem.

NÃO INCLUSO
Taxas de embarque aeroportuárias (aprox. EUR 170,00 por pessoa);
Refeições e demais itens não constantes como inclusos;
Despesas de caráter pessoal e extras;
Gorjetas;
Excesso de bagagem (máximo 01 mala de até 20 kg por pessoa);
Demais itens não constantes em “Incluso”;
Quaisquer itens mencionados como sugerido ou opcional.

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade. Valores em Euros, convertidos em Reais ao câmbio do dia do fechamento. Valores por
pessoa. Preços não incluem taxas de embarque. Condições gerais conforme o site. Consulte!

Contato: marcos@socaltur.com.br / + 55 51 3584 1900

