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SALÃO INTERNACIONAL DE TRATAMENTO DE SUPERFICIES 
14  – 16 de Novembro de 2012   -  Politecnico Di Milano - Milão   

 

PROGRAMA DE VIAGEM 

1o dia – 10/11 (Sábado) – SÃO PAULO (ou RIO) / MILÃO  

Apresentação no Aeroporto Internacional do São Paulo  (GRU) e 
embarque com nossa assistência no vôo da Tam com destino a 
Milão. 

2o dia – 11/11 (Domingo) – MILAO 

Chegada, recepção e traslado ao hotel. Acomodação no Hotel 
Dieci bem próximo ao evento. Tarde  livre para atividades 
independentes. 

3o dia – 12/11 (Segunda) e 4º dia 13/11 (Terça)– MILAO 

City tour pela cidade de Milão dia 12/06, resto dos dias livres 
para atividades independentes. 

5o dia – 14/116 (Quarta) ao 8o dia 17/11 (Sábada) MILAO      

Dias livres. Saída do hotel (check-out) dia 17/11 até as 12:00h. 
Em horário a ser informado, traslado com assistência ao 
aeroporto de Barcelona e embarque com destino a São Paulo. 
 

PARTE AÉREA 

10 Nov JJ8062 São Paulo/Milão (MXP) 22h40 – 13h10 

17 Nov JJ8063 Milão(MXP)/São Paulo 19h55 – 05h15 

Preço de grupo:  USD 1.313 + taxas USD 214 
Saídas de outras cidades sob consulte.  
 

PARTE TERRESTRE 

HOTEL DIECI 4**** 
(Ao lado do Politecnico Di Milano sede do evento) 

www.hoteldieci.i t  

Em Apto duplo por pessoa ..................................... ...............€ 821,00    

Em Apto individual .................................................... ...............€ 922,00 

 
Os preços são por pessoa e estão expressos em  Euros (€) e sujeitos a 
disponibilidade no hotel oferecido. Esses valores estão sujeitos a reajustes sem 
prévio aviso em função da política comercial dos fornecedores dos serviços e ou 
variação cambial significativa entre as moedas envolvidas. Serão considerados 
definitivos e não sofrerão reajustes os valores, parciais ou totais, integralizados. 

 

 

O PROGRAMA INCLUI 

 Assistência da nossa equipe para embarque no aeroporto de 
São Paulo(GRU) 

 Traslado Aeroporto Malpensa/Hotel e vice e versa em Milão 
nos vôos previstos da Tam. 

 Hospedagem no Hotel Dieci 4* de 11 a 17 de Novembro, por 06 
noites, com café da manhã e taxas.  

 Seguro de Viagem Mic/Coris conforme exigência da 
comunidade européia, para o período desse programa. 

 ½ City Tour Regular pela cidade de Milão. 
 

O PROGRAMA EXCLUI 

 Ingresso permanente para o Interfinish. O crachá eletrônico 
pode ser obtido no site: http://www.interfinish2012.org/ no 
valor de € 350 até dia 28/09 

 Café da manhã no hotel, bebidas/refeições não mencionadas e 
demais serviços e despesas de caráter pessoal. 

 Documentação de viagem, responsabilidade desta Operadora 
por passaportes ou vistos negados ou não obtidos a tempo para 
viagem. 

 Qualquer item não especificado nos capítulos “Programa de 
Viagem” e o “Programa Inclui”. 

 Responsabilidade desta Operadora por alterações de vôos 
eventualmente impostas pelas Cias. Aéreas. 

 

CANCELAMENTOS E REEMBOLSOS 
 
Por se tratar de período de feira uma vez confirmada a reserva 
não há mais possibilidade de cancelamento sem multa. 
Cancelamentos solicitados estarão sujeitos a penalidade de até 
100% na impossibilidade de substituição do participante e ou 
revenda da acomodação por parte do hotel.  
O reembolso da Parte Aérea seguirá os trâmites e penalidades 
impostos pela Cia Aérea envolvida. Consulte as condições de 

cancelamento Tam para bloqueio de grupo..  
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