https://www.agritechnica.com/en/

Programa aéreo+terrestre
CIDADES: Hannover e Minden.
DATAS: 07 a 15 de novembro de 2019 (09 dias / 06 noites)
VALORES POR PESSOA

Programa € 2.580,00 em apartamento duplo standard + IRRF € 72,00
Programa € 3.180,00 em apartamento individual standard + IRRF € 98,00
Taxas de embarque € 170,00
HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES
Apto individual

Apto duplo

Café da manhã

Meia-pensão

Pensão completa

INCLUSO









Passagem aérea em classe econômica, desde São Paulo (franquia 01 mala de até 23kg);
06 noites de hospedagem em apartamento standard com café da manhã em Minden;
Traslado aeroporto Hannover / hotel Minden / aeroporto Hannover;
03 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 20 passageiros);
01 dia de visitas técnicas em empresas/propriedades da região, no segmento da feira;
Seguro viagem com cobertura mínima para entrada na Europa, para menores de 70 anos.
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NÃO INCLUSO






Gorjetas;
Despesas de caráter pessoal e extras;
Refeições e bebidas não constantes como inclusas;
Excesso de bagagem (franquia de 01 mala com no máximo 20 kg por pessoa);
Quaisquer itens não mencionados em “Incluso”.

AÉREOS DO PROGRAMA*

Companhia Voo

Partida

Chegada

SWISS

LX 093

São Paulo 07/11 20:20

Zurique 08/11 10:30

SWISS

LX 816

Zurique 08/11 12:50

Hannover 08/11 14:10

Lufthansa

LH 057

Hannover 14/11 15:05

Frankfurt 14/11 16:00

Lufthansa

LH 506

Frankfurt 14/11 21:55

São Paulo 15/11 06:55

*Sujeitos a alteração.
HOTÉIS PREVISTOS**
Minden

Hotel Kronprinz Minden 4*

**Ou de mesma categoria.

AGRITECHNICA 2019
ITINERÁRIO

1º DIA – 07/11/2019 – SÃO PAULO / HANOVER – Apresentação no aeroporto
internacional de Guarulhos com mínimo de 03 (três) horas de antecedência à partida
do voo. Embarque com destino a Hannover, com conexões.
2º DIA – 08/11/2019 – HANOVER / MINDEN – Chegada no aeroporto de Hanover.
Traslado ao hotel em Minden. Hospedagem e restante do dia livre.
3º DIA – 09/11/2019 – MINDEN / CIDADES DA REGIÃO / MINDEN – Café da manhã.
Saída para visitas técnicas à empresas/propriedades da região. Após, retorno a
Minden. Hospedagem.
4º ao 6º DIA – 10 a 12/11/2019 – MINDEN / HANOVER / MINDEN – Café da manhã.
Encontro na recepção do hotel em horário combinado com a representante da
Câmara Brasil-Alemanha. Embarque em trem na estação Minden(Westf) com destino
à estação central de trens de Hannover (Hbf). Chegada e conexão em S-Bahn (trem
local) até o parque da feira em Hanover. Participação da feira Agritechnica 2019. Em
horário combinado, embarque em trem do parque da feira até a estação central de
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trens de Hanover (Hbf) para a conexão. Conexão em trem com destino a
Minden(Westf). Chegada em Minden e hospedagem.
7º DIA – 13/11/2019 – MINDEN – Café da manhã. Dia livre.
8º DIA – 14/11/2019 – MINDEN / HANOVER / SÃO PAULO – Café da manhã.
Liberação do apartamento na parte da manhã. Em horário oportuno, traslado do hotel
de Minden ao aeroporto de Hanover. Embarque em voo com destino a São Paulo,
com conexão.
9º DIA – 15/11/2019 – SÃO PAULO – Chegada a São Paulo.
Até a próxima viagem!
IMPORTANTE





Serviços sujeitos a disponibilidade;
Saída garantida com mínimo 20 pessoas;
Hospedagem nos hotéis previstos ou de mesma categoria;
As empresas das visitas técnicas serão confirmadas mais próximas da data de partida pela
Câmara Brasil-Alemanha de Porto Alegre;
 Em datas de feiras e eventos especiais, a hospedagem poderá ser realizada nos arredores
das cidades visitadas;
 A franquia de bagagem para os ônibus na Europa é de 01 mala por pessoa
 Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
 Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 3% de
desconto, ou entrada à vista + 2 vezes sem juros no cheque ou boleto bancário (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;
 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 a alterações sem aviso
prévio devido à flutuação do câmbio e / ou quaisquer despesas imprevistas da operação
 Condições Gerais conforme site e específicas conforme anexo 1.


Condições de cancelamento:
 Após confirmação, multa de 100% do valor do programa.
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