
 

 
ABTS - Associação Brasileira de Tratamentos de Superfície 

Rua Machado Bittencourt, 361 - 2º andar - 04044-001 - São Paulo - SP - Brasil 
Tel (55 11) 5574-8333 - (55 11) 5085-5832 - (55 11) 5085-5830 

Operação: TRISTAR Viagens e Turismo Ltda. 
 

 
FEIRA INTERNACIONAL para TRATAMENTO SUPERFICIAL 

June 13 – 15, 2011  
Rosemont, IL – USA 

 
PROGRAMA DE VIAGEM 

 
1o dia – 12/06 - SÃO PAULO/CHICAGO 
Apresentação no Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU) e 

embarque com nossa assistência para embarque com destino a 

Chicago. 

2o dia – 13/06 - CHICAGO 
Chegada e shuttle(*) ao hotel escolhido.  

3o dia – 14/06 ao 4o dia 15/06 -  CHICAGO      
2 dias livres para visita a SURFIN  2011 

5o dia – 16/06 – CHICAGO/SÃO PAULO 
Saída do hotel (check-out) até as 12:00h. Shuttle(*)  ao Aeroporto 

de Chicago para   embarque com destino ao Brasil 

 

PARTE TERRESTRE 
(hospedagem e serviços) 

 

BEST WESTERN O’HARE*** 
Hotel localizado a aproximadamente 1,6Km do Aeroporto 

Internacional O’Hare e a aproximadamente 3Km  do  

Convention Center. O hotel disponibiliza o shuttle de/para 

o aeroporto e centro de convenções de Rosemont. 

Em Apto duplo por pessoa .................... USD   299,00  
Em Apto individual .................................. USD   498,00 
 

HYATT REGENCY O’HARE**** 
Hotel localizado a alguns minutos do Aeroporto de O’Hare. 

O hotel disponibiliza o shuttle de/para o Aeroporto. 

Em Apto duplo por pessoa .................... USD    558,00  
Em Apto individual .................................. USD 1.020,00 
 
HILTON ROSEMONT/CHICAGO O’HARE ***** 
Hotel recém reformado e localizado ao lado do Cento de 

Convenções, diretamente conectados por uma ponte. O 

hotel disponibiliza o shuttle de/para o aeroporto. 

Em Apto duplo por pessoa .................... USD    606,00  
Em Apto individual .................................. USD 1.114,00  
 

Os preços são por pessoa e expressos em  
Dolar Turismo. Hotéis  sujeitos a disponibilidade, valores   de 

hospedagem base grupo e sujeitos a reajustes sem prévio 

aviso. 

 

PARTE AÉREA 

• Custo a ser agregado aos valores do programa com base 

em reservas individuais. 

• Não há bloqueio aéreo de grupo.   

 
O PROGRAMA INCLUI 

 

• Hospedagem de 13 a 16/06/11 – 03 Noites com Taxas  e 

Café da Manhã inclusos para a opção do Hotel Best 

Western O”Hare e Hyatt Regency. Para a opção do Hilton 

Rosemont, somente taxas inclusas. 

• (*)Shuttle Service Aeroporto/Hotel/V.V base serviço 

regular oferecido pelos hotéis envolvidos. 

• Shuttle Service Best Western O’Hare/Convention Center   

base serviço regular oferecido pelo hotel. 

• Seguro de Viagem Internacional MIC EASY válido de 

12/06 a 17/06/11. 

• Assistência local em português por 08h nos dias 14 e 

15/06/11 para assuntos pertinentes ao programa de 

viagem  e válido para um grupo mínimo de 20 pessoas.  

 

O PROGRAMA EXCLUI 
 

• Taxas de aeroportos e excessos de bagagens. 

• Ingresso para a SURFIN 2011 

• Bebidas/refeições não mencionadas e demais serviços e 

despesas de caráter pessoal. 

• Responsabilidade desta Operadora por passaportes ou 

vistos negados ou não obtidos a tempo para viagem. 

• Qualquer item não especificado nos capítulos “Programa 

de Viagem” e o “Programa Inclui”. 

• Responsabilidade desta Operadora por alterações de 

vôos eventualmente impostas pelas Cias. Aéreas. 

 

RESERVAS E PAGAMENTO 
 

Sinal de 30% no ato da reserva. Saldo a ser integralizado 

até 45 dias antes da saída do Brasil. 

  

CANCELAMENTOS E REEMBOLSO 
Parte Integrante da Confirmação de Reserva 


