
Grupo de entidades da sociedade civil organizada participa de sua 5ª Missão 
internacional, desta vez para a DINAMARCA & SUÉCIA, onde seremos recebidos por alguns
escritórios renomados de engenharia e arquitetura, além de visitas técnicas em 
obras públicas, em temas afetos a MOBILIDADE URBANA, OBRAS PÚBLICAS,
CIDADES INTELIGENTES, SUSTENTABILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO.
Um show de conteúdo como em todas as missões realizadas desde 2010.

Faça parte deste grupo.  É nosso convidado especial.  Veja os preços para 
acomodação em apartamento duplo e desde já garanta a sua vaga.  Nossa equipe
aqui no Brasil e na Dinamarca estão preparando uma grande Missão técnica que como
sempre, será inesquecível.  Leve com você mais uma pessoa para garantir preço em double.

Investimento:  (por pessoa, acomodação double, duas pessoas mesmo quarto)

USD USD 3.684,00 Missão Completa (*1) (até 13/03/2017)
USD USD 144,00 Taxas de Embarque

Parcelamento: Junto com entrada a taxa de embarque

Com entrada de 30% USD 1.105,20 e mais 9 parcelas iguais
e sem juros de USD 286,53 em cartões de crédito. 

Câmbio?  Congelado no dia da compra (depósito a vista da entrada) que pode ser
visto pelo site www.incomumviagens.com.br (demais pagamentos programados)

O que está Incluso? (*1)
Aéreo desde Florianópolis (ou consulte outras saídas)
Transfer IN/ OUT aeroporto/Hotel/Aeroporto
Transfers para as visitas técnicas (quando mencionado no programa final)
Mínimo de 4 a 5 visitas técnicas em grandes escritórios e obras
Hotelaria classe turística superior com café da manhã incluso - 5 diárias
Seguro internacional com cobertura importante desde a saída até o retorno
Guia falando português quando indicado no Programa Final
Staff ShopConsult desde Florianópolis (a partir de 12 pessoas)
Camiseta da delegação
Etiquetas de bagagem
Visita a Malmo (Suécia) passando pela ponte submersa de Oresund, maravilha da engenharia

Hotel http://www.hotelsktannae.dk/

Quando? de 17 a 24 de Junho de 2017

Onde ? Dinamarca + Suécia

MISSÃO TÉCNICA DINAMARCA + SUÉCIA 2017

DINAMARCA - A CAPITAL MUNDIAL DA MOBILIDADE URBANA

USD 144,00



Datas para fechamento - Validade desta proposta:
Até 13/03/2017 Fechamento valores atuais | sem novas regras ANAC bagagem
Até 13/03/2017 Fechamento geral Grupo 

09/06/2017 Reunião Grupo antes do embarque
17/06/2017 Embarque destino Europa

CONDIÇÕES GERAIS: Valores em dólares no dia do fechamento
Em data posterior a 13/03/2017 solicite nova proposta comercial.
Valores em dólares de acordo com o site www.incomumviagens.com.br .
Consulte regras para cancelamento ou desistência.
Para este grupo serão emitidas as faturas correspondentes.  Para a emissão de NF considerar
o incremento de 16,95% referentes a estes encargos adicionais.  Operações de viagem não
geram notas fiscais de Cias aéras, e a hotelaria, sendo internacional não emite documento
fiscal válido no Brasil.  Idem para transfers e seguros internacionais.
O que não está mencionado em proposta ou entregue nos vouchers não está incluso.

Escritórios e Visitas já contactadas:

www.cowi.com
Considerado o maior escritório de engenharia do mundo com grandes obras de infra
estrutura e de vocação turística como a famosa "the pearl" , as Ilhas artificiais do Qatar e de
Dubai e as pontes submersas.  Uma aula de engenharia em Mobilidade Urbana, Planejamento
Urbano e Turismo Sustentável.

www.cobe.dk
Escritório Dinamarquês de grande alcance internacional com obras de destaque nos setores 
de turismo e infra estrutura, assim como frequentemente assina concursos como o ganho 
recentemente para a nova sede da Adidas em Berlin.



www.gehlpeople.com
Escritório mundial famoso por detalhar planos urbanos onde as cidades são para as pessoas.
No Brasil, e em Florianópolis, auxiliou nas etapas iniciais da Cidade Pedra Branca.

www.cfmoller.com
Escritório mundial com sede em vários países da Europa e base em Kopenhagen, cujos bons 
inusitados projetos de engenharia e arquitetura são destaques internacionais, especialmente
em planejamento urbano e turismo sustentável.

Passeio técnico a Malmo na Suécia de trem pela ponte de Oresund
http://companhiadeviagem.blogosfera.uol.com.br/2016/03/18/ponte-mergulha-no-oceano-para-conectar-dinamarca-e-suecia/



Fechamento:
Observar datas programadas.  
Os valores deverão sofrer alterações a partir de 13/03/2017

Vagas Limitadas:
Grupo limitado a 22 lugares em grupo em mesmo vôo.
Vagas adicionais sujeitas a confirmação.

Documentação Necessária para emissão de VOUCHERS:
Nome completo do passageiro e acompanhante para acomodação em double
Documento contendo nome, data de nascimento, CPF e RG
Passaporte válido no mínimo até 31/12/2017
Assinatura de contrato da Missão Técnica DINAMARCA + SUÉCIA
Comprovante de depósito do valor a vista e/ou aprovação parcelamento em cartões 

Forma de Pagamento:
Depósito a vista (pacote completo) ou venda parcelada em cartões de crédito
Banco Santander
Agência 1563
CC 13000990-1
CNPJ 15.459.567/0001-06
Razão ShopConsult Viagens & Eventos Eireli

Saídas de outros Estados, solicitar tarifário

Limite de Vagas
Limitada a 22 pessoas na delegação.  Grupos adicionais sob consulta. Sujeito a disponibilidade.

Programa Oficial:
Somente a passageiros confirmados em 01/05/2017

Comunicação com o Grupo:
Via grupo especial de Whatsapp + grupo de e-mails com informações técnicas

Vendas exclusivas com:
Hamilton Lyra Adriano 
shopconsult@terra.com.br 48 99649 1122

Simara Callegari
arqsimara@terra.com.br 48 99649 1166

Boa Viagem.  Florianópolis 24 de Fevereiro de 2017.


