
 

VIAGEM ESPECIALMENTE ORGANIZADA PARA 

XIII SIMPOSIO LUSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITARIA 
09 A 14 DE MARÇO 2008- BELEM DO PARÁ – BRASIL 

 
09 Março –Domingo – LISBOA / BRASILIA / BELEM 
Comparência no Aeroporto da Portela às 08h40 para formalidades de embarque assistidas por 
um representante da TopAtlântico  e partida às 10h40 no voo TP 173 com destino a BRASILIA. 
Refeições a bordo.  Chegada às 17h05.  Mudança de avião e embarque  às 20h25 no voo JJ 
3430 com destino a BELEM.  Chegada às 23h00. 
Transfer em autocarro privado  para o HOTEL CROWNE PLAZA BELEM ou similar e alojamento. 
 
 

HOTEL CROWNE PLAZA BELEM 
http://www.crownebelem.com.br/ 

 

 
 

Localizado na Avenida Nazaré, centro financeiro, gastronômico e cultural da cidade, e 
apenas 11 km do Aeroporto Internacional de Val-de-Cans. 
 
10 a 14 de Março – 2ª a  6ª Feira - BELEM 
Estada no Hotel em regime de alojamento e pequeno almoço. 
Dias livres para participação no Simpósio 
 
15 de Março – Sábado – BELEM / RIO / LISBOA 
Em hora a determinar localmente, transfer para o Aeroporto . Formalidades de embarque no 
voo JJ 3421 com partida às 13h30 e destino ao Rio . Chegada às 16h55. Mudança de avião e 
embarque às 20h00 no voo TP 176 com destino a Lisboa. 
 Refeições e noite a bordo. 
 
16 de Março – Domingo  - LISBOA 
Chegada ao Aeroporto da Portela às 08h30. 
 

Fim dos nossos serviços 
 
 
 

PREÇOS POR PESSOA (Mínimo de 20 participantes) 
 
EM QUARTO DUPLO -  EUR   1.485,00 
EM QUARTO SINGLE – EUR  1.735,00 
 



 
 
O PREÇO INCLUI: 

 Passagem aérea em classe turistica para o percurso 
LISBOA/BRASILIA/BELEM/RIO/LISBOA, com direito ao transporte de 20 kg de bagagem 
por pessoa 

 Transfers do Aeroporto ao Hotel e vice versa 
 6 noites de estada no Hotel CROWNE PLAZA ou similar, em regime de alojamento e 

pequeno almoço 
 Taxas de turismo, serviço e IVA 

 
O PREÇO NÃO INCLUI: 

 Inscrição no Simpósio 
 Extras de carácter pessoal 
 Taxas de Aeroporto e segurança –  € 213,00 (valor sujeito a reconfirmação no 

acto da emissão) 
 
 
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTOS 
 

 As inscrições só serão aceites por escrito , até ao dia 30 de Janeiro. Após esta data 
ficam sujeitas a disponibilidade 

 No acto da inscrição, o cliente deverá pagar  25% do total da viagem, e o pagamento 
final até 2 dias da partida 

 Se a inscrição tiver lugar a 30 dias ou menos da data da partida, o preço total da 
viagem deverá ser pago  no acto da inscrição 

 A agencia organizadora reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo 
pagamento não tenha sido efectuado nas condições acima mencionadas 

 
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO 

 Até 45 dias da data da partida – 10%  de despesas 
 Até 30 dias da data da partida -  25 % de despesas 
 Até 15 dias da data da partida – 50% de despesas 
 Até 07 dias da partida – 100% de despesas   

 
Informações e reservas : 
 
TOPATLANTICO ENTRECAMPOS 
Rua Sousa Lopes, Bloco MNO – Loja 6 
1600-207  Lisboa 
Telef: 21 7926153 
Fax : 21 7926149 
E.mail : lisete.costa@topatlantico.com 


