#nossaexperienciasuahistoria

Roteiro da Convenção do Lions Internacional na Itália
Milão – 04 a 10 Julho 2019

03. Quarta – Guarulhos / Madrid / Milão
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, para embarque em vôos Ibéria com destino à Milão, com
conexão em Madrid
04. Quinta – Milão
Chegada, recepção e traslado ao hotel escolhido. Acomodações em Aptos duplos standard com café da manhã.
05. Sexta – Milão
Café da manhã. Saída para City Tour e credenciamento
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Milão pode ser a cidade mais importante como capital da moda no mundo, mas é também sede de um incrível
patrimônio de arte e cultura que inclui uma das maiores obras primas de Leonardo Da Vinci: A Última Ceia.
Com a garantia de evitar a fila na bilheteria. Além disso, terá meio dia de passeio na maravilhosa cidade de
Milão. Parada na sedutora galeria de compras Galeria Vittorio Emanuele II, uma arcada de compras com
abóbada de vidro do século XIX. Visita ao Castelo medieval Sforza. Um grande Castelo e fortaleza medieval, o
Sforzesco foi outrora sede e residência da família governante de Milão e agora abriga vários museus da cidade
e coleções de arte. Em seguida, visita ao maravilhoso Duomo, um dos maiores do mundo, a mais
impressionante das catedrais Góticas. Visita: Duomo, Galería Vittorio E., Teatro e Museu La Scala, Castello
Sforzesco, Da Vinci “Cenáculo”. Inclui: Transporte, Guia local, Bilhetes de entrada.
06. Sábado – Milão
Café da manhã no hotel. “Às 09h00 Início do Desfile Internacional”.
07. Domingo – Milão
Café da manhã no hotel. “De 09h00 às 12h00 Sessão Plenária de Abertura”. Tarde Livre
08. Segunda – Milão
Café da manhã no Hotel. “Plenária”
09. Terça – Milão
Café da manhã no Hotel. De 10h00 às 13h30 Sessão Plenária, Cerimonia das Bandeiras da ONU. Posse dos
Governadores de Distrito de 2019 e 2020.
De 19h00 às 21h00 recepção para os Dirigentes Internacionais (MGM Grand Resort)
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10. Quarta – Milão / Madrid / Guarulhos
Café de manhã no hotel. Check out às 12h00 com possibilidade em deixar as malas no guarda malas. Restante
do dia livre até o horário do traslado ao Aeroporto para embarque com destino Brasil, conexão em Madrid.
11. Quinta – Guarulhos
Chegada.
Roteiro acima inclui:
- Passagem aérea - (simulados em vôos regulares Ibéria)

- 6 noites de hospedagem no hotel escolhido com café da manhã
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto
- City Tour com Ingresso “A Última Ceia”
- Seguro saúde e bagagem – 10 dias
VALOR POR PESSOA (Acomodação em Apto Duplo)
Opção 1
Leonardo Hotel Milan City Centre (Convenção) –Turística = US$ 2.267,00 + US$ 91,00 Taxas de embarque
Opção 2
Sina de la Ville – Turística Superior ................................. = US$ 3.388,00 + US$ 91,00 Taxas de embarque*
*Não inclui transporte para hotel da convenção
Formas de Pagamento:
Parcelamento Entrada à vista + Saldo em até 10 x sem juros nos cartões de credito.
*Parcelamento será efetuado separadamente, Passagem aérea e Serviços terrestres

NOTAS IMPORTANTES:







Todos os preços podem sofrer reajuste sem prévio aviso e ficam sujeitos a disponibilidade no ato da
reserva, e ao câmbio do dia do fechamento
Nenhum serviço foi reservado, os preços foram baseados em disponibilidade no ato da consulta.
Atualmente algumas cidades na Europa cobram taxa de turismo sobre a hospedagem que não pode
ser pré-paga na reserva, a mesma deverá ser paga pelo passageiro localmente.
Carregadores de mala nos hotéis cobram entre €1,50 à € 5,00 por mala e não estão incluídas no
orçamento.
Todos os hotéis foram cotados em tarifas promocionais, alguns hotéis, pós reserva são “não
reembolsáveis”
Em caso de reserva solicitamos, se possível, o envio das cópias dos passaportes e a ficha de inscrição
do Lions.
SP, 17/10/2018
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