IFAT Entsorga| Feira Internacional de Água, Esgoto, Resíduos
e Gestão de Matérias-Primas

WWW.IFAT.DE
Apoio: Programa Esfera Azul da ULBRA

Participe da delegação que irá visitar a IFAT Entsorga em
2012 e conheça a maior feira de Tecnologia do Meio Ambiente.
Além da Feira ocorrerá paralelamente o 16º Simpósio
Internacional sobre Água, Esgoto, Energia e Resíduos Sólidos,
vários Eventos e Fóruns e a Conferência Geotérmica e de
Bioenergia.

A programação completa dos eventos da Feira será
encaminhada aos interessados em português.

A delegação participará da Feira e será recepcionada pela
comissão organizadora e as rodadas de negociações e visitas a
expositores poderão ser agendadas até março de 2012.
As visitas técnicas previstas ocorrerão:
1. Em Barcelona para conhecer o planejamento estratégico
de tratamento integral do resíduo sólido na prefeitura de
Barcelona e o sistema pneumático de recolhimento de
lixo por sucção, assim como uma visita técnica a um dos
Ecoparcs; (ver reportagem da Rede Globo no endereço
abaixo para ver como funciona o sistema em Barcelona):
Barcelona usa sistema subterraneo para descartar lixo.wmv

2. Em Munique para conhecer o sistema de recolhimento de
lixo da cidade de Munique:
Na AWM MÜNCHEN (Abfallwirtschaftsbetrieb München)

3. Na Alemanha para visitar empresas de reciclagem de lixo
e de tratamento de esgoto
Em Munique a delegação terá uma Noite Bávara na HB
HofBräuhaus no salão principal com shows das 20h ás
22horas.

http://www.hofbraeu-muenchen.de/
Duração da viagem: de 02.05.2012 a 11.05.2012- 10 dias
Valor do pacote terrestre: 1680 Euros
Inclui no pacote terrestre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepção à delegação pela comissão organizadora da
Feira;
Agendamento para rodadas de negociações na feira até
20.03.2012;
Hospedagem em apartamento duplo em hotel categoria
superior;
Deslocamentos do grupo para as visitas técnicas, para a
feira, aeroporto-hotel;
Visitas técnicas;
Ingressos para a Feira;
Um jantar tipicamente baváro na HB de Munique (não
inclui bebidas).
Passagem aérea internacional de Barcelona a Munique
com uma bagagem despachada de 20 quilos;
Acompanhante bilíngue desde o Brasil com embarque
em Porto Alegre e conexão no Rio de Janeiro viajando
TAM.

O valor do pacote da parte terrestre - parte européia- poderá
ser parcelado em 2 vezes ou à vista até 20.03.2012.
Após essa data o preço do pacote será sob consulta.

Pré-Roteiro da Delegação IFAT Entsorga 2012
02.05.2012 – Quarta-Feira
Embarque para Frankfurt
03.05.2012 – Quinta-Feira

Chegada em Frankfurt e Deslocamento para o
Hotel. Check in no Hotel
Holiday Inn Express Frankfurt Airport
Endereço

Langener Strasse 200
Mörfelden-Walldorf, 64546
Alemanha

Telefone

+49 (0) 6105 9660

04.05.2012 – Sexta-Feira
Visita Técnica em Wicker em um Parque de
Tratamento de Resíduos Sólidos. www.zech-umwelt.de
Após viagem ao aeroporto e embarque para
Barcelona. Check in no Hotel Glóries: www.hotelglories.com

Hotel Glories Barcelona

C/Padilla, 173 - 08013 Barcelona ESPAÑA - Tel. (0034) 93.265.08.08

05.05.2012 -

Sábado
Passeio com o ônibus turístico
06.05.2012 – Domingo
Passeio com o ônibus turístico
07.05.2012 – Segunda-Feira
Visita Técnica na prefeitura de Barcelona, no
sistema de sucção pneumático e no Ecoparc.
Vôo de Barcelona para a Alemanha
Check In no Hotel http://www.hotel-almroeserl.de/
Hotel Almröserl Seeweg 12 83126 Flintsbach

08.05.2012 – Terça-Feira
Recepção pela comissão organizadora da
Feira ás 10h e visitação á Feira.
Jantar no salão principal da Cervejaria HB
Hofbräuhaus com música e apresentações
artísticas típicas da Baviera ás 19h.
(não inclui bebidas)

09.05.2012 – Quarta-Feira
AWM München 9h-12:30min
http://www.awm-muenchen.de/
IFAT 2012
Happy Hour na Feira ás 19horas Stand B3 309/408
10.05.2012 – Quinta -Feira
Visita Técnica e viagem de trem bala „ ICE“ de
Munique para Frankfurt e embarque para o Brasil.
Como cada um deverá carregar a sua mala é importamte ver
peso e tamanho.
11.05.2012 – Sexta-Feira - Chegada no Brasil
A delegação deverá comprar a passagem internacional de
acordo com os horários abaixo em função dos traslados:
Aéreo Tam
Quarta-feira: 02 mai 2012

Vôo: 8068

Voo direto Rio de Janeiro Frankfurt

23:52 hs.16:50 hs.

Retorno:
Quinta-feira: 10 mai 2012
Voo direto Frankfurt - Rio de Janeiro
Demais conexões

Vôo: 8069
21:35 hs.05:03 hs.

Informações e Inscrições:
Eliane Tochtrop
Diretora da T&T Viagens e Feiras Internacionais
Tel.: (51) 33261770 - 85093012
Endereço: Rua Mariante 288/Cj 1408 – Porto Alegre –RS
Email: elianetochtrop@globo.com
www.viagensefeirasinternacionais.com

