
Passagem Aérea São Paulo/Chicago/ São Paulo* categoria 
econômica;

08 noites de hospedagem com café da manhã em hotéis de 
categoria luxo ou turística superior em acomodação dupla;

Kit Básico de Alimentação* no almoço e jantar sem bebidas 
entre 14/09 a 22/09;

Circuito terrestre para o percurso entre 14/09 a 20/09;

Visitas técnicas mencionadas no roteiro;  

Plano de assistência viagem;

Jantar de Confraternização de encerramento. 

Camisetas da Missão, boné e crachá.

O roteiro incluiu as cidades de Desmoines, Iowa City e Burligton em Iowa 
e Decatur, Moline, Peoria, Springfield e Irving em Illinois.

Serão 2000 mil quilômetros percorridos bem no coração do meio oeste 
norte americano.

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA: 
Visita a várias propriedades rurais, armazém graneleiro, Bolsa de Chicago - 
CBOT, Museu John Deere, Visita a tradicional Revista Agricola, Tradicional 
Universidade norte americana ligada ao Agro.

O grupo será confirmado com a participação mínima de 5 participantes.

RESUMO DO ROTEIRO

O QUE ESTÁ INCLUÍDO
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Roteiro e/ou programação técnica podem sofrer alterações.



MISSÃO MULHERES 
DO AGRONEGÓCIO 

• A cotação foi elaborada com base nas tarifas vigentes nessa data e serve apenas 
como referencial de preço, podendo sofrer alterações até o ato da confirmação do uso 
dos serviços.
• Os serviços acima descritos não estão reservados e estão sujeitos a disponibilidade no 
ato da confirmação da reserva.
• Trechos internos no Brasil origem/gru/origem não estão inclusos no pacote
• Quaisquer solicitações de up grade do serviço, aéreo ou acomodação impactam em 
alterações de valores.
• Os valores de moeda estrangeira deverão ser convertidos ao cambio da data de paga-
mento do pacote.
• No preço do pacote não estão incluídas as taxas de embarque  e no caso de parcela-
mento serão cobradas junto com a 1ª parcela.
• Após a emissão dos bilhetes aéreos os mesmos estarão sujeitos a multas e taxas para 
a realização de eventuais alterações.
• Em caso de cancelamento, serão cobradas multas de acordo com serviços prestados e 
taxas de serviços.
 • Durante o percurso terrestre cada integrante tem direito ao uso de apenas uma mala 
de porte médio.
• Para uma Viagem aos EUA é necessário documentação especifica. A responsabilidade 
dessa documentação é exclusiva do passageiro.

Valor por pessoa em apto. DUPLO:

US$ 4.995,00 + taxas embarque

Até 15.08 entrada de 50% + 2 vezes no 

cartão de crédito

Até 30.08 entrada de 50% + 1 vez no 

cartão de crédito
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