MISSÃO DE NEGÓCIOS EXPOREAL 2015!Faça

parte do nosso grupo.

9 DIAS E 7 NOITES – 30 de Setembro a 8 de Outubro de 2015
ROTEIRO:
30/09 – Quarta – São Paulo / Munique com conexão
Embarque com destino a Munique -1 ponto de conexão.
01/10 – Quinta - Munique
Chegada em Munique e transfer ao Hotel.
02/10 – Sexta – Munique
Dia dedicado a Visita técnica (a ser definida)
03/10 – Sábado – Munique
Dia livre. Sugestão: Oktoberfest
04/10 – Domingo – Munique
Dia livre. Sugestão: Oktoberfest

05/10 – Segunda – Munique
Dia dedicado a ExpoReal
06/10 – Terça – Munique
Dia dedicado a ExpoReal
07/10 – Quarta – Munique
Dia dedicado a ExpoReal
08/10 – Quinta – Munique/ São Paulo com conexão
Embarque com destino ao Brasil -1 ponto de conexão

PACOTE INCLUI:
Passagem aérea SP / Munique / SP em classe econômica promocional - 1 ponto de conexão
7 noites no Hotel (categoria 3*) em MUNIQUE sem café da manhã
Transfer Aeroporto de Munique / Hotel / Aeroporto Munique nas datas do grupo.
Seguro Viagem Internacional.
Valores baseados em tarifa de grupo mínimo 15 pessoas pagantes
Visitas agendadas aos expositores – agendamentos a definir.
Valores não inclusos no pacote:
 Ingresso para todos os dias – 415 EUR
O ingresso dá direito ao congresso e ao Match Making.


Visita técnica – a ser definida.

PREÇO A PARTIR DE (Acrescentar Taxas de Embarque):
INDIVIDUAL EUR 3.391 / DUPLO EUR 2.667
FORMA DE PAGAMENTO:
Todos os valores mencionados estão em EUROS e serão convertidos em Reais na data do pagamento.
Parcelamento 40% de entrada + 5x sem juros.
Financiamento em até 18 vezes com juros em cheque pré-datado de pessoa física. Crediário sujeito à aprovação.
Não estão inclusos os ingressos para a feira.
Valores sujeitos a alterações e disponibilidade sem prévio aviso. Reserva confirmada mediante pagamento.
Os passageiros que desejarem permanecer mais dias na Europa deverão avisar a LT Travel no ato da reserva para que
sejam adicionadas as noites extras. Obrigatória apresentação de passaporte com validade mínima de 6 meses.
Valores do Aéreo referentes à saída de São Paulo, para as demais capitais serão avaliadas as melhores cotações.
Grupo formado mediante 15 ou mais pagantes, na impossibilidade de atingimento deste número, a empresa se reserva o
direito de alterar a programação e valores para viagem individual.

RESERVAS E INFORMAÇÕES:

LT Travel Lufthansa City Center
E-mail: bruno@lttravel.com.br
Fone: 11 – 3125-2911
www.lcc-lttravel.com

