
Programação

21/02 Embarque no Voo United 860, às 00h05, São Paulo-Washington - Chegada às 6h45
Embarque Washington às 12h20 - Chegada em New Orleans às 13h51

22/02 Visitação a The Rental Show com o grupo ALEC (Noite livre)

23/02 Visitação a The Rental Show com o grupo ALEC (Noite livre)

24/02 Visitação a The Rental Show com o grupo ALEC (Tarde livre)

25/02 Visitação às locadoras da região
Serão formados dois grupos com tradutor bilíngue para acompanhamento nas visitas

26/02 Visitação às locadoras da região
Serão formados dois grupos com tradutor bilíngue para acompanhamento nas visitas

27/02 Dia livre

28/02 Retorno ao Brasil pelo Voo United 6044 às 17h30

A relação das empresas a serem visitadas será fornecida próxima à data da viagem.
Despesas com passaporte e visto americano não estão incluídas e devem ser providenciadas pelo viajante.
Refeições e extras no hotel não estão incluídos.

Valores do investimento para conhecer o maior mercado de rental do mundo
Os valores que constam nesta programação são por pessoa e estão expressos em USD (dólares americanos), válidos somente para 
pré-pagamento no Brasil e estão sujeitos a reajustes e disponibilidade de hospedagem sem aviso prévio, caso haja mudança na 
política comercial por parte dos fornecedores (companhia aérea, hotéis) ou ainda variações cambiais.
Valores sujeitos a reajuste e disponibilidade no ato da solicitação da reserva. 

Taxa de inscrição a ser paga na data de confirmação da viagem
Associado: U$ 120.00
Não associado: U$ 220,00

Taxa de visitação às locadoras. A contratação deverá ser realizada no ato da inscrição.
Incluso: Transfers, Acompanhante Bilingue
Associados: U$ 100,00
Não associado: U$ 150,00

Parte aérea US$ 1.333,96
Pagamento em até 6x no cartão

Hotelaria - Pacote de 8 dias e 7 noites

Individual Apto. Duplo Apto. Triplo Apto. Quádruplo

Hyatt US$ 1.985,00 US$ 1.080,00 US$ 875,00 US$ 780,00

Hilton US$ 2.775,00 US$ 1.475,00 US$ 1.135,00 US$ 960,00

Os preços estão em dólares e serão convertidos para Real na data do pagamento.

Condições de pagamento
Cartão de Crédito: 30% de entrada e saldo em 06 parcelas sem juros.
À vista: Depósito bancário em conta corrente ou em parcela única com cartão de crédito.
Parcelado: 30% de entrada + saldo em até 60 dias antes do embarque convertidos ao câmbio do dia do vencimento de cada parcela

Suporte local
A ALEC terá um funcionário bilíngue que fará plantão em cada lobby dos hotéis das 9h às 10h30.

Ingresso para The Rental Show
Após confirmar sua viagem e pagar a taxa terrestre, o Locador receberá o formulário “The Rental Show” para informar seus dados 
para fazer sua inscrição e também informações complementares.
O Locador deverá preencher o Formulário “The Rental Show” informando seus dados.
O ingresso da Feira tem valor variável dependendo da data de confirmação.
Quem confirmar a inscrição antes terá um desconto. Os Locadores poderão participar das palestras do evento “The Rental Show” 
mediante o pagamento do valor, conforme consta no formulário.
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