X ENCONTRO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA SOBRE AS OPERAÇÕES
BÉLICAS NA GUERRA DA TRÍPLICE ALIANÇA
PARAGUAI 2018 - COMITIVA IGHMB
O PACOTE IGHMB TOTAL INCLUI:
 Bilhete aéreo GOL Rio/Assunção/Rio, via São Paulo, classe econômica
promocional restrita;
 Transferência de chegada (aeroporto/hotel);
 Transferência de partida (hotel/aeroporto);
 5 (cinco) noites de hospedagem em apartamento duplo (opção 4 noites);
 Seguro viagem no período (incluindo saúde).
ATIVIDADES ADICIONAIS:
 Transferências durante o encontro(hotel/evento/hotel);
 Ônibus de turismo (passeio adicional, opcional).
CALENDÁRIO:
Ida - 14 de novembro (quarta-feira);
Evento - 15 a 17 de novembro (quinta-feira a sábado);
Passeio turístico (opcional) - 18 de novembro (domingo);
Regresso - 19 de novembro (segunda-feira, opção 18 de novembro).
1. BILHETE AÉREO (SDU = Santos Dumont; GIG = Galeão; GRU = Guarulhos)
Cia

Voo
1079
7480
7481
1086

Saída
14 Nov 08:40
14 Nov 11:50
19 Nov 13:35
19 Nov 18:25

De
RIO (SDU)
SÃO PAULO (GRU)
ASUNCION (ASU)
SÃO PAULO (GRU)

Chegada
14 Nov 09:45
14 Nov 12:55
19 Nov 16:35
19 Nov 19:25

Em
SÃO PAULO (GRU)
ASUNCION (ASU)
SÃO PAULO (GRU)
RIO (SDU)

Bagagens incluídas: uma de mão, com até 10kg, e uma despachada, até 23kg.
Obs.: passagens com milhas, saídas de outros aeroportos ou cidades, em datas
diferenciadas - consulte a operadora.
Alternativa para regresso no dia 18 (domingo).
2. HOSPEDAGEM - HOTEL GUARANI ASUNCION ()
http://www.hotelguarani.com.py/pt-br
Oliva, esquina com Independencia Nacional, 3107 - Assunção, Paraguai.
14 NOV 2018 – check in 15:00hs // 19 NOV 2018 – check out 12:00hs.
Acomodação: apartamento duplo “queen” com café da manhã. Hotel 4 estrelas, no
centro de Assunção, em frente à Praça da Independência e a 400 metros do Teatro

Municipal. O restaurante e bar Yasyretá serve café da manhã e almoço todos os
dias. Você pode desfrutar de coquetéis à noite no bar do hotel. A propriedade tem
academia e cassino próprios. Quartos bem iluminados, piscina ao ar livre com vista
da cidade e wifi gratuito nas áreas comuns. Os quartos têm janelas panorâmicas e
roupa de cama branca. Todos contam com mesa de trabalho grande e TV de LCD a
cabo. O banheiro privativo inclui secador de cabelos.
3. SEGURO ASSISTENCIAL INTERNACIONAL DE VIAGENS
Plano MAX 30 – América Latina – cobertura de USD 30,000, vigência 06 dias, de
14 a 19 Nov, Brasil/Brasil.
TARIFA TOTAL DO PACOTE – POR PASSAGEIRO
1ª OPÇÃO - 5 (cinco) noites (regresso dia 19): USD 789.00 + USD 110.00 de taxas
de embarque/DU (emissão).
- USD 158.00 de entrada/sinal de reserva de (20%) do valor do pacote – à
vista, cash.
- USD 369.00 parcelado em até (05X) cinco vezes sem juros no cartão de
crédito.
- USD 110.00 de taxas da parte aérea serão cobradas à vista juntamente na
1ª parcela no cartão de crédito.
- USD 262.00 do saldo do pacote à vista/cash, já com desconto.
OU - parcelado em até (05X) cinco vezes iguais no cartão de crédito. Obs.:
adicional de 3% (U$ 8.00) referente à taxa administrativa cobrada para pagamento
com cartão de crédito.
2ª OPÇÃO - ALTERNATIVA, para os passageiros que queiram retornar ao Brasil no
dia 18 NOV 2018, logo após o término do evento. 4 (quatro) noites de hospedagem
(demais itens permanecem - transferências e seguro viagem, para o período): USD
713.00 + USD 110.00 de taxas.
- USD 143.00 de entrada/sinal de reserva de (20%) do valor do pacote – à
vista, cash.
- USD 369.00 parcelado em até (05X) cinco vezes sem juros no cartão de
crédito.
- USD 110.00 de taxas da parte aérea serão cobradas à vista juntamente na
1ª parcela no cartão de crédito.
- USD 201.00 do saldo do pacote à vista/cash, já com desconto.
OU - parcelado em até (05X) cinco vezes iguais no cartão de crédito. Obs.:
Adicional de 3% (U$ 6.00) referente à taxa administrativa cobrada para pagamento
com cartão de crédito.
4. PASSEIO OPCIONAL – ASSUNÇÃO (não incluído, a ser pago antes da viagem,
valor acrescido ao pacote) - visita às cidades de Itá, Yaguarón, Caacupé, San
Bernardino e Itauguá (roteiro que poderá ser alterado, caso tenhamos mais de 15
participantes, em ônibus privativo para o grupo):

- Data/Saída: 18 NOV 2018 - duração: 07 horas (09:00hs às 16:00hs).
- Ponto de encontro: recepção do hotel.
- Idioma: espanhol
- Inclui: transporte - não inclui: refeições, bebidas e entradas.
- Valor por passageiro: USD 82.00
Obs.: tarifa grupo para o mínimo de 4 passageiros e no máximo de 10 passageiros
em uma única reserva.
5. OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES GERAIS:
a. Valores apresentados por passageiro, em dólares americanos, a serem
convertidos para reais ao câmbio do dia do fechamento/pagamento do pacote.
b. Reservas sujeitas a alterações de valores, antes de confirmadas.
c. Passeio opcional - o preço varia com o número de passageiros participantes,
podendo ser obtida considerável redução, desde que em uma única reserva para
todos; a tarifa sobe consideravelmente para reservas feitas individualmente ou se o
total de participantes for menor que (04) quatro passageiros.
d. Condições adicionais (regras/prazo de cancelamento e penalidades) serão
informadas posteriormente após reservas confirmadas.
e. Documentação de viagem: passaporte válido ou carteira de identidade (civil,
emitida há menos de dez anos) e vacina (febre amarela) - responsabilidade dos
passageiros.
f. Não incluso no pacote: impostos governamentais, estaduais, fees ou
taxas estipuladas pelo país de destino, as quais deverão ser pagas localmente pelo
passageiro; também não está incluída a taxa de inscrição no Encontro.
g. Seguro Viagem - passageiro com idade acima de 75 anos terá adicional de USD
16.00 no valor total do pacote (valor diferenciado para regressos antes ou após a
data, o preço do seguro é calculado por dia de cobertura).
h. As transferências aeroporto/hotel/aeroporto serão em caráter privado, para
cada dois passageiros.
i. Transferências hotel/evento/hotel, em ônibus ou van, a serem acertadas e pagas
no local, desde que tenhamos um efetivo mínimo de 15 (quinze passageiros).
j. Aqueles que não se integrarem à comitiva do IGHMB, optando por outros meios
de transporte e/ou hospedagem, não contarão com o apoio dos recursos alocados a
este grupo.
RESERVAS, ADESÕES, OUTRAS CONSULTAS

Gerson Sousa & Heloisa Lustosa Barros
Tel.: 55 21 2548 7682 - Cel.: 55 21 99331 2808 – Gerson - WhatsApp
55 21 98594 3232 – Helô
E-mails: gerson.sousa@viaheloviagens.com.br
helo.lustosa@viaheloviagens.com.br

