
15 e 16 de novembro



Integre a comItIva  
brasIleIra a HoUston e 

aproveIte ao máxImo esse 
Importante evento  de 

aUtomação IndUstrIal.



A Rockwell Automation convida você a integrar a delegação 
brasileira que visitará a 26ª edição da Automation Fair® 2017 - 
o maior evento de tecnologia, produtos e serviços de automação 
e controle industrial das Américas - nos dias 15 e 16 de novembro, 
na cidade norte-americana de Houston, Texas. Ano após ano, 
a Rockwell Automation e seus parceiros reúnem em um único 
local o que de mais moderno desenvolveram e aplicaram 
em indústrias ao redor do mundo. São mais de 150 estantes 
e uma oportunidade única de se atualizar nos fóruns setoriais, 
laboratórios práticos e sessões técnicas, somada ao contato 
direto com especialistas e usuários de todo o mundo, 
tornando o evento um acontecimento que pode alavancar 
o seu conhecimento e buscar a produtividade da sua empresa.
Esperamos contar com a sua companhia!

Faça a sUa InscrIção 
prÉvIa para a FeIra em 
WWW.aUtomatIonFaIr.com 
É grátIs e vocÊ evIta 
FIlas no dIa do evento



Pacote por pessoa, saindo  
de São Paulo, em classe econômica, 
limitado a três noites em Houston:

• apto doUble: Us$ 2,689.00 
• apto sIngle: Us$ 3,156.00

Para mais informações sobre  
o pacote de viagem, consulte  
a IT MICE Travel Solutions,  
tel.: (11) 4133-5133 ou pelo e-mail: 
automationfair2017@itmice.tur.br
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
À vista ou parcelado em em 3x, sendo:
•  1ª parcela até 15 de agosto de 2017
•  2ª parcela até 15 de setembro de 2017
•  3ª parcela até 16 de outubro de 2017

Esse pacote é válido até 04/setembro/2017 ou 
até esgotarem os lugares aéreos reservados 
para o grupo*. Portanto, para garantir lugar 
no voo é importante fazer a reserva o quanto 
antes com a IT MICE Travel Solutions.
* valor será garantido para grupo fechado  
de no mínimo 15 pessoas

INCLUSO NO PREÇO
•  Despacho da documentação  

de viagem, via sedex.
•  Manual informativo para todos os 

participantes.
•  Passagens aéreas de ida e volta, em classe 

econômica, com taxas de embarque**, 
pela United Airlines.

•  Transfers in + out (aeroporto/hotel/ 
aeroporto) para o grupo, nos horários  
dos voos da companhia aérea***.

•  City tour no dia da chegada,  
com guias em português.

•  Três noites de hospedagem  
no Hotel Hyatt Regency Houston,  
de 14 a 17 de novembro de 2017,  
em tipo de acomodação correspondente  
à escolhida no pacote.

•  Um guia brasileiro para suporte.
•  Seguro viagem Travel Ace,  

para o período do pacote.

* Os horários dos voos podem ser alterados pela 
companhia aérea para acomodar alterações em 
aeronaves e rotas.

** Essas taxas não são controláveis pela empresa 
aérea ou agência e podem ser alteradas pelas 
autoridades competentes, sem aviso prévio. Os 
preços informados foram calculados tomando-se 
por base as taxas de embarque, combustível e de 
segurança vigentes na ocasião da elaboração dos 
preços deste pacote de viagem. Portanto, caso 
haja alguma alteração das mesmas até a data da 
emissão dos bilhetes aéreos, os reajustes serão 
computados e, deverão ser pagos juntamente 
com a parcela do saldo.

*** Desde que tenha escolhido os mesmos  
voos do grupo.
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osprograma de vIagem 
Esta é apenas uma sugestão de 
pacote de viagem. Lembre-se de que 
você pode contratar a sua viagem 
à Automation Fair® com qualquer 
agência de sua preferência e de 
acordo com a sua conveniência.

DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2017 
SEGUNDA-FEIRA
São Paulo / Houston
•  20h35 – Apresentação no aeroporto 

internacional de Guarulhos/SP
•  23h35 – Saída do voo da United Airlines  

UA 104*, com destino a Houston 

DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017 
TERÇA-FEIRA
•  6h00 – Chegada a Houston do voo da 

United Airlines UA 104*
•  9h United Airlines UA 104, receptivo no 

aeroporto, city tour e traslado para o hotel
•  16h – Check-in no Hotel Hyatt  

Regency Houston 

DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2017 
QUARTA-FEIRA
•  8h – Início da feira, no George  

R. Brown Convention Center
• 17h30 – Término do 1º dia da feira

DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 
QUINTA-FEIRA
•  8h – Início da feira, no George  

R. Brown Convention Center
• 16h – Encerramento da feira

DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017 
SEXTA-FEIRA
Houston / São Paulo
•  12h – Check-out no hotel
•  16h30 – Saída do transfer para  

o aeroporto de Houston 
•  21h30 – Saída do voo da United Airlines  

UA 105*, com destino a São Paulo

DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2017 
SÁBADO
São Paulo
•  11h40 – Chegada do voo da United Airlines 

UA 105* em São Paulo – Guarulhos 
Conexão para outras cidades



NÃO INCLUSO NO PREÇO
Taxas de aeroportos, por excesso de 
bagagem e alfandegárias; trechos aéreos 
domésticos e suas respectivas
taxas de embarque para a chegada 
até Guarulhos/SP, de onde sai o voo 
internacional; despesas de caráter
pessoal; passeios opcionais; alimentação 
no hotel; documentação de viagem, e 
outros não especificados como incluso.

IMPORTANTE!
•  Caso necessite de alteração de data 

em seu retorno e extensões opcionais, 
solicitar diretamente à IT MICE Travel 
solutions até o dia 6/setembro/2017. 
Após a nomeação e, principalmente, 
emissão do grupo, não serão efetuadas 
alterações sem multa.

•  Passagens nacionais para São Paulo, 
consultar a IT MICE Travel Solutions. 

•  Noite adicional no Hotel Hyatt Regency 
Houston , consultar a IT MICE Travel 
Solutions.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
•  Passaporte com validade  

mínima de 6 meses.
•  Visto americano de turismo e negócios.

IMPORTANTE!
•  Sugerimos providenciar o passaporte  

o mais breve possível.
•  A IT MICE Travel Solutions solicita 

cópia do passaporte das páginas 
correspondentes ao número, dados 
pessoais e visto americano de turismo 
e negócios de cada participante. 
Favor encaminhar para o e-mail: 
automationfair2017@itmice.tur.br  
até 04/setembro/2017.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
•  Organizadores e prestadores de serviços 

se reservam ao direito de alterarem, 
sem aviso prévio, por motivo de força 
maior, a rota ou os hotéis por outros da 
mesma categoria; modificar itinerário 
e/ ou programa de viagem, em razão de 
necessidade objetiva como: cancelamento 
de voos, mudanças de horários, etc, 
sempre visando salvaguardar os 
interesses dos participantes.

•  O preço do pacote foi fixado em dólar, 
tomando por base as taxas de câmbio 
vigentes no Brasil e exterior. Assim 
sendo, quaisquer alterações cambiais ou 
tarifárias que se verifiquem até a data do 
início dos serviços, serão computadas 
e determinarão, consequentemente, 
reajustes, sem aviso prévio, nos custos 
dos pacotes ou tarifas aéreas fixadas pela 
IATA/DAC, sejam pagos à vista ou a prazo, 
correndo por conta dos passageiros a 
diferença apurada. O pagamento deverá 
ser efetuado em reais, observando-se o 
câmbio do dólar papel moeda de venda da 
data do efetivo pagamento.

Cancelamentos: Após a confirmação, 
até dia 15/agosto, para todos os casos 
de cancelamento, o valor correspondente 
a Entrada de US$150,00 não será 
reembolsado. O cancelamento a partir de 
15/agosto acarretará em perda total do 
pagamento já efetuado, sendo facultada 
ao participante a substituição por outra 
pessoa nas mesmas condições, para 
embarque na mesma data e mesma 
viagem, com pagamento de multa para 
nova emissão da passagem. Para casos 
de serviços não prestados por culpa 
dos organizadores, serão devolvidas as 
importâncias correspondentes a estes 
serviços, mediante comprovante dos guias 
acompanhantes da viagem.
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InFormaçÕes sobre a aUtomatIon FaIr®

Para saber mais sobre expositores, laboratórios práticos, 
sessões técnicas, seminários industriais e inscrições para a feira, 

consulte www.automationfair.com, ligue para (11) 5189-9613 / 5189-9630 
ou entre em contato com o Distribuidor Autorizado 

da Rockwell Automation mais perto de você.

A Rockwell Automation não tem qualquer 
envolvimento ou responsabilidade neste pacote de viagem 

e não está legalmente ou comercialmente ligada a 
quaisquer agências de viagem, ofertas de pacotes 

e propostas para a feira de automação.

PARA INFORMAÇÕES SOBRE O PACOTE 
DE VIAGEM SUGERIDO, CONTATE

IT MICE TRAVEL SOLUTIONS
Alameda Rio Negro, 911, 9o. Andar - CJ 901

Alphaville - Barueri - SP - 06454-000
Tel.: +55 (11) 4133-5133 • Fax.: +55 (11) 4133-5135


