
Salão Internacional do Móvel de Milão – Eurocucina (www.cosmit.it) – será
realizada novamente no período de 12 à 17 de abril de 2015.

De realização anual, o Salão do Móvel de Milão é a mais importante Feira de design
de móveis do mundo.

Em sua última edição em 2015, foram 2923 expositores da Itália e de todo o mundo,
numa superfície de 203.000 m2 com um público total de mais de 450.000 visitantes .

SALÃO DO MÓVEL DE MILÃO
EUROCUCINA

Milão / 1   a Abril de 2012    17 6

NOSSO PROGRAMA INCLUI:
- Passagem aérea ida e volta , em classe econômica.
- 0 noites de hospedagem com café da manhã e taxas.5
- Transfers Aeroporto/Hotel/Aeroporto.

- Kit de viagem da Operadora
- Seguro de viagem (médico, hospitalar, odontológico... )
- Acompanhamento e assistência de um guia da Operadora

PROGRAMA DE VIAGEM:

11 de abril: Guarulhos / Paris .

Embarque em Guarulhos em  vôo AIR FRANCE para
Paris.

12 de abril : Paris - Milão

Chegada em Paris . Embarque em vôo AIR FRANCE
para Milão. Chegada em Milão, transfer em ônibus
privativo para o Hotel Hilton Garden Inn Milan Nord  cat
4**** ,  localizado a 100 metros da Estação de metrô,
com conexão direta ao local da Feira.

13 à 16 de abril: Salone de Móvel – Eurocucina

4 dias dedicados inteiramente à visitação da Feira.

17 de abril: Milão - Paris - São Paulo

Saída do Hotel. Transfer em ônibus privativo para o
Aeroporto de Milão. Embarque em vôo AIR FRANCE
para Paris . Chegada em Paris . Embarque em vôo AIR
FRANCE para São Paulo.

PROGRAMA DE VIAGEM:

11 de abril: Guarulhos / Paris .

Embarque em Guarulhos em  vôo AIR FRANCE para
Paris.

12 de abril : Paris - Milão

Chegada em Paris . Embarque em vôo AIR FRANCE
para Milão. Chegada em Milão, transfer em ônibus
privativo para o Hotel Hilton Garden Inn Milan Nord  cat
4**** ,  localizado a 100 metros da Estação de metrô,
com conexão direta ao local da Feira.

13 à 16 de abril: Salone de Móvel – Eurocucina

4 dias dedicados inteiramente à visitação da Feira.

17 de abril: Milão - Paris - São Paulo

Saída do Hotel. Transfer em ônibus privativo para o
Aeroporto de Milão. Embarque em vôo AIR FRANCE
para Paris . Chegada em Paris . Embarque em vôo AIR
FRANCE para São Paulo.

INVESTIMENTO: Parte aérea + terrestre
Preço por pessoa em apto. duplo................Eur 2.      ,00165
Suplemento em apto. single......................+Eur   9  4,009

FORMA DE PAGAMENTO
Sinal de 30% garantia da reservacomo
Saldo parcelado até a data da viagem

NOSSO PROGRAMA EXCLUI:
- Despesas de caráter particular (fone, bar, lavanderia, refeições...)

- Taxas de Embarque
- Ingresso para a Feira
- Tudo que não estiver incluído em “Nosso Programa Inclui”.

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 as normas da Cia.Aérea envolvida.


