WorldSkills 2015
Sao Paolo – 2015. augusztus
Az ÉVOSZ a Pegazus Tours Utazási Irodával közösen 2015. augusztus 10. és 20.. között
szakmai tanulmányutat szervez Brazíliába
a WorldSkills Szakmunkás Világverseny megtekintésre
A tervezett program:
aug. 10. h.: 15:35-kor elutazás Budapestről a Lufthansa menetrendszerinti járataival frankfurti
átszállással Rio de Janeiróba.
aug..11. k.: 05:00-kor érkezés Rio de Janeiróba, transzfer a szállodába. A csomagok elhelyezése után
reggeli a szállodában. De. szabad program, majd a szobák elfoglalása. Délután kirándulás
a Cukorsüveg-hegyre. Este vacsora egy helyi étteremben. (Reggeli, vacsora)
aug..12. sz..: Fakultatív kirándulás a Riótól 60 m-re fekvő Császár Városba, Petropolisz-ba, ebéddel.
(99 USD/fő) ( R )
aug.13. cs.: Délelőtt szabad, délután félnapos kirándulás a Corcovado hegyre. Vacsora egy brazil
churrascaria-ban, majd látogatás Rio szórakozó negyedében, a Lapa negyedbe. ( R , V )
aug.14. p.: Késő délelőtt transzfer a repülőtérre, 14.36-kor továbbutazás Sao Paolóba, érkezés után
transzfer a szállodába. ( R )
aug.15. sz.: Délelőtt látogatás a WorldSkills 2015. világbajnokságon, majd városnézés Sao Paolóban,
ebéddel egy tipikus ételeket kínáló étteremben. ( R , E )
aug.16. sz.: Délelőtt fakultatív kirándulás egy brazil farmra és kávéültetvényre, ebéddel. 95 USD /
főtől. Este a WorldSkills verseny eredményhirdetésének megtekintése (Belépő: 60 USD).
(R)
aug.17. h.: 8.10-kor elutazás egy átszállással az Igacu vízeséshez. Érkezés után transzfer a
szállodába, majd utazás az Iguacu nemzeti parkhoz, a vízesés brazil oldalának
megtekintése. Ebéd a Porto Canoas étteremben. A program végén transzfer a szállodába,
vacsora. ( R, E, V).
aug.18. k.: Reggeli után kirándulás a vízesés argentin oldalára. Ebéd után a világhírű Itaipu-gátat
megtekintése. A program végén transzfer vissza a szállodához, vacsora. ( R, V )
aug.19. sz.: 12:53-kor elutazás Rio de Janeiróba. A hosszú átszállási idő miatt transzfert biztosított a
belvárosba. 22:10-kor továbbrepülés frankfurti átszállással Budapestre. ( R )
aug.20. cs.: Érkezés Budapestre 17.50-kor.
Részvételi díj: a létszámtól függően 835.000, illetve 882.700 Ft/fő
Repülőtéri illeték:
kb. 180.000 Ft/fő
Egyágyas felár:
134.000Ft/fő
A részvételi díj minimum 14, illetve 18 fő résztvevő esetén érvényes és a következő szolgáltatásokat
tartalmazza:
Nemzetközi és belföldi repülőjegy (repülőtéri illeték nélkül), szállás Rióban és Sao Paolóban
3, Iguacuban 4 csillagos szállodák kétágyas szobáiban, ellátás, transzferek, programok
belépőjegyekkel a fent leírtak szerint, magyar csoportkísérő az utazás teljes időtartamára,
betegség-, baleset-, és poggyászbiztosítás.
A részvételi díj nem tartalmazza:
Repülőtéri illetékek, fakultatív programok, a programban nem jelölt étkezések, italok az
étkezések során, utazásképtelenségre vonatkozó útlemondási biztosítás.
Jelentkezési határidő: 2015. június 4. (A korai időpont a csoportos repülőjegy biztosítása miatt fontos,
a Lufthansa ugyanis csak előlegfizetés esetén biztosítja a megadott áron a repülőjegyet.
Részvételi szándékuk esetén a mellékelt jelentkezéséi lapot kitöltve legkésőbb 2015. június 4-ig
faxon, vagy e-mail-ben legyenek szívesek az ÉVOSZ titkárság címére visszaküldeni. Az úttal
kapcsolatban bővebb felvilágosítást ad:
ÉVOSZ:
Pete Zoltán
tel: 1/ 201-03-33 /20; 30/96-14-326
Pegazus Tours: Gellért Gabriella: tel: 317-16-44 / 123; (1053 Budapest, Ferenciek tere 5.)
ÉVOSZ Titkárság

