Associação dos Economiários Aposentados do Paraná
Fundada em 09 de outubro de 1985
(Filiada à FENACEF – Federação Nacional das Associações de Economiários)

ENCONTRO NACIONAL COLEGAS DAS AEA’S
CONHEÇA CURITIBA

28 de setembro até 01 de outubro de 2017
Curitiba foi citada como a terceira cidade mais sagaz do mundo, que considera esperta a cidade que se preocupa,
de forma conjunta, em ser ecologicamente sustentável, com qualidade de vida, boa infraestrutura e dinamismo
econômico. Curitiba recebeu a classificação de cidade autossuficiente Curitiba é muita arborizada, repleta de
jardins e parques, a cidade oferece várias opções de lazer.
PROGRAMA:
Dia 28/09 até 01/10/2017
INCLUI:
* hospedagem – sendo 03 diárias no Hotel Bristol Brasil 500 com café da manhã;
* city tour Curitiba – com guia local – Almoço na sede da APCEF/PR / Jantar no Restaurante Madalosso em Santa
Felicidade;
* ida até a cidade de Morretes de Trem + Almoço + City Tour pela cidade de Morretes;
* Transfer aeroporto/hotel/aeroporto – o transfer está incluso para aéreos adquiridos através da agência Target
Travel.
PROGRAMAÇÃO:
Dia 28/09 - Quinta – dia destinado à chegada dos participantes e check-in no hotel;
Dia 29/09 - Sexta – ida de trem até a cidade de Morretes + Almoço + City Tour pela cidade com guia e retorno de
ônibus a Curitiba à tarde. Noite Livre;
Dia 30/09 - Sábado – City Tour Curitiba, visita e almoço na sede da APCEF/PR, à noite jantar no Restaurante
Madalosso em Santa Felicidade;
Dia 01/10 - Domingo – dia destinado ao check-out no hotel e retorno dos participantes.
VALOR POR PESSOA:
Apartamento duplo – Hotel Bristol Brasil 500: R$ 810,00 (oitocentos e dez reais);
Pacote sem hospedagem – R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).
PAGAMENTO:
Valor pode ser parcelado em até 3 vezes no cartão de crédito
INFORMAÇÃO ADICIONAL – AÉREO:
Informamos que o aéreo não está incluso no pacote. A AEA/PR tem uma parceria com a empresa Target Travel,
que irá oferecer aéreos com valores diferenciados aos interessados no pacote, na contratação do aéreo com a
empresa indicada da direito ao transfer, em caso de interesse nos consulte.
INSCRIÇÃO:
Podem ser feitas na AEA/PR ou através de sistema – site de compra on-line, consulte na AEA/PR
Rua Monsenhor Celso,231-4º e 5º andares-Centro-CEP: 80010-150-Fone/Fax:3225-2000 Curitiba - Paraná
Site: http://www.aeapr.org.br - email: aeapr@aeapr.org.br

