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FEIRA BAUMA 2016FEIRA BAUMA 2016
11 a 17 de Abril de 2016 - Munique - Alemanha

NOSSO PROGRAMA INCLUI:

- Passagem aérea ida e volta, em classe
econômica.
- 05 noites de hospedagem com café da manhã e
taxas.
- Transfer Aeroporto / Hotel / Aeroporto -
privativo
- Kit de viagem da Operadora
- Seguro de viagem (médico, hospitalar,
odontológico... )
- Acompanhamento de um guia da Operadora
(acima de 20 paxs)

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.”

INVESTIMENTO

Parte aérea + terrestre

Preço por pessoa em apto. duplo:
Eur 2.598,00*

Adicional para apto. solteiro
+ Eur 902,00

FORMA DE PAGAMENTO

Entrada 30% e saldo parcelado até a viagem.

PROGRAMADE VIAGEM:

11 de abril : São Paulo - Paris
Embarque em Guarulhos em vôo AIR
FRANCE para Paris.

12 de abril : Paris - Munique
Chegada em Paris, conexão para Munique.
Chegada em Munique , transfer em ônibus
privativo e acomodação no Hotel H + Hotel
Munique , categoria 4****, ou similar em
Munique.

13 a 16 de abril : Feira Bauma 2016
4 dias dedicados inteiramente à visitação da
Feira.

17 de abril : Munique – Amsterdam - São
Paulo
Saída do Hotel. Transfer em ônibus privativo
para o aeroporto de Munique. Embarque em
vôo KLM para Amsterdam. Embarque em vôo

KLM para São Paulo.

FEIRA LÍDER MUNDIAL
DE MÁQUINAS PARA

CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO

A feira oferece uma ampla seleção de
fabricantes de ferramentas tais como serras,
brocas, cortadores, andaimes, escavadoras,
rolos compactadores, gruas, veículos e
máquinas de construção.

Realizada a cada três anos, tem a duração de
sete dias.

Números em sua ultima edição em 2013: 575
mil metros quadrados, 3.421 expositores e
535.065 visitantes de mais de 200 países.


