
NOSSO PROGRAMA INCLUI:

* Passagem aérea de IDA e VOLTA em classe econômica.
* 06 Noites de acomodação com café da manhã e taxas.
* Transfers Aeroporto./Hotel/Aeroporto.

Xylexpo 2016 - Feira Internacional de Máquinas, Acessórios e Componentes para a Indústria de Móveis) – será realizada novamente em
Milão no período de 24 à 28 de maio de 2016. De realização a cada dois anos , a Xylexpo é a segunda mais importante Feira do setor . Em sua
última edição em 2014, foram 1323 expositores da Itália e de todo o mundo, numa superfície de 33.000 m2 com um público total de mais de
90.000 visitantes.

PROGRAMA DE VIAGEM:

22 de maio: São Paulo  / Paris
Embarque em Guarulhos em  vôo AIR FRANCE para Paris

23 de maio : Paris - Milão
Chegada em Paris . Embarque em vôo AIR FRANCE  para Milão. Chegada em Milão, transfer em ônibus privativo para o
Hotel Berna, cat. 4**** ,  localizado a 100 metros da Estação Central de trens e de metrô, de Milão.

24-25-26-27-28 de maio: Feira Xylexpo
5 dias dedicados inteiramente à visitação da Feira.

29 de maio: 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 .395,002

994,00Suplemento em apto. solteiro....+ Eur

FORMA DE PAGAMENTO:

* 30% de sinal como garantia
* Saldo parcelado até a viagem

* Kit de viagens da Operadora
* Seguro de Viagem (médico, hospitalar, odontológico...)
* Acompanhamento e assistência de um guia da Operadora

NOSSO PROGRAMA EXCLUI:

* Despesas de caráter particular (telefone, bar, lavanderia, refeições)
* Taxas de Embarque

* Ingresso para a Feira
* Tudo que não estiver incluído em “Nosso Programa Inclui”

MISSÃO EMPRESARIAL

XYLEXPO 2016


