
INVESTIMENTO: Parte aérea + terrestre                                       FORMA DE PAGAMENTO                                       

Preço por pessoa em apto. duplo..............Eur 2.091,00*                 Entrada 30% e saldo                           

Adicional para apto. solteiro.....................+ Eur   902,00*                      parcelado até a viagem   

*Observações Importantes: 1 - Os preços são por pessoa em apto. duplo, e estão expressos em Euro turismo.2- Os valores estão sujeitos a variação, devido à política cambial de nossos 

fornecedores no exterior.3-O serviço de acompanhamento será válido, desde que se consolide um grupo mínimo de 20 pessoas viajando juntas, caso contrário, o programa permanece válido, 

com exceção desse serviço.4- O traslado aeroporto/hotel/aeroporto, será válido somente para os passageiros que estiverem viajando dentro do período do nosso programa.5- Cancelamento e 

reembolso: a) cancelamentos até 60 dias antes do início da viagem, serão taxados em U$ 50,00, referente a despesas operacionais. b)cancelamentos solicitados entre 59 e 45 dias antes do início 

do programa serão taxados em 30% sobre o valor da parte terrestre. c)a partir de 45 dias antecedendo o início da viagem, o reembolso da parte terrestre ficará sujeito às condições impostas pelo 

fornecedor. d) o reembolso da parte aérea obedecerá às normas da Cia. Aérea envolvida.   

FEIRA�K�2019��

A Feira K Düsseldorf é a maior feira do mundo para indústria de plásticos e borracha. A feira 

reúne os mais importantes fornecedores de plásticos e máquinas de borracha do mundo, 

desde start-ups até empresas globais. Serão mais de 3000 expositores lotando os pavilhões 

da Messe Dusseldorf. Empresas de mais de 60 países levarão as suas principais inovações 

para a indústria do plástico e borracha para a K Dusseldorf.

 Participe da maior feira de plástico e borracha do MUNDO!

 Düsseldorf

NOSSO PROGRAMA EXCLUI:                                                                                                                                     
- Despesas de caráter pessoal (telefone, bar, etc) - Taxas de embarque - Ingresso para a Feira 

-Tudo que não estiver mencionado em “Nosso Programa Inclui"

Sindicato das Indústrias de Material Plástico 
do Nordeste Gaúcho

 Até o dia: 
15/04/2019 

Para participar, entre em contato com:

Max Bareta
54-3028.8181 / 54-99103.1004

med@mediolanum.com.br

NOSSO PROGRAMA INCLUI:                                                                                                                                                                                     
- Passagem aérea ida e volta, em classe econômica 
- 04 noites em Colônia com café da manhã e taxas.                                          
- Transfer Aeroporto / Hotel / Aeroporto - privativo                                                                       
- 3 dias de transfer Hotel / Feira / Hotel - privativo                      
- 2 noites em Paris  com café e taxas             
   

                                                                                                                                                                                               
- Transfer Aeroporto / Hotel / Aeroporto em Paris
- City tour de 4 horas em Paris, com guia em português
- Kit de viagem da Operadora                                                 
- Seguro de viagem (médico, hospitalar, odontológico... )             
- Acompanhamento de um guia da Operadora  (acima de 20 paxs)   

 De 16 a 23 de outubro de 2019


