
 

 

 

São Paulo, 29 de novembro de 2010. 

 

 

 Jornada Técnica para Estocolmo e Helsinque 
23 a 31 de maio de 2011 

 

 
Boletim #5: Estimativa de custo e depósito inicial 
 
Prezado Associado, 

 

Esta mensagem está sendo enviada exclusivamente àqueles que se inscreveram para 

participar na Jornada Técnica 2011 para Estocolmo e Helsinque. Apresentamos uma  

estimativa de custos com um depósito inicial para a cobertura de despesas comuns do 

programa. 

 

Programação 
Como informado em Boletim anterior, a Jornada Técnica terá início na manhã da 

segunda-feira, 23 de maio. Os participantes deverão chegar a Estocolmo na véspera, 

22 de maio. Na sexta-feira, 27 de maio o transporte para Helsinque será de barco com 

chegada no sábado. A viagem de volta poderá ser programada para a noite do dia 31 

de maio, se assim desejado. O programa completo compreende, portanto 

hospedagem por 7 noites em hotel e mais uma noite no barco. 

 

Estimativa de custo 
O IBGC assinará um contrato com a agência de viagens Tivolitur, 

http://tivolitur.com.br/index.php , para reserva de apartamentos em Estocolmo e 

Helsinque, em condições muito favoráveis.  

1) Dados dos hotéis 

Estocolmo:  Sheraton Stockholm Hotel . Tegelbacken 6, BOX 195, 

101 23 Stockholm, Sweden Tarifa : 263 Euros – (classic room – 30 aptos disponíveis)  e 

295 (superior room – 20 aptos disponíveis) com café da manhã.  A tarifa para 

apartamentos duplos é de 284 Euros – (classic room) e 316 Euros. Check-in 3pm. Mais 

detalhes e localização em:  

www.sheraton.com/stockholm 

 

 

 

 



 

 

 
 
Helsinque: HOTEL KÄMP, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki, Finland 
 
Tarifa: 280, Euros para apartamentos single ou double  sem  café da manhã (29Euros). 

A tarifa é a mesma para apartamentos simples ou duplos. Check-in 3pm. Mais detalhes 

e localização em: 

http://www.starwoodhotels.com/luxury/property/overview/index.html?propertyID
=1157&language=en_US 

 
 

Viagem de Barco de Estocolmo para Helsinque -     http://www.tallink.com/ 

                                   
Saída de Estocolmo no dia 27 à tarde e chegada em Helsinque dia 28 pela manhã – os 

valores ainda não foram definidos pelo atendimento do Barco – preço provável 240 

Euros por cabine, inclusos no preço jantar e café da manhã. 

 

Haverá outros custos de alimentação, transporte, salas para as palestras, coffee break 

etc, para as quais estimamos um valor aproximado de 3000 Euros por participante. O 

depósito inicial solicitado abaixo está incluso nesse valor. 

 

Depósito inicial 
Para garantir sua inscrição solicitamos depositar a quantia de R$ 3.000 (três mil 

reais) em nome do IBGC no Banco Real – Grupo Santander Brasil (356) , Agência 0875, 

conta 073.0899-3, CNPJ 01.082.331/0001-80 e envio de comprovante de depósito para 

identificação aos cuidados de Vania Campion. 

 

Esse depósito destina-se a criar um fundo para o pagamento antecipado a operadores 

e agentes de viagem, para garantia de reservas de hotel, para contratação de 

transporte local, salas de reunião e catering, e outras despesas comuns ao grupo de 

participantes. Essa quantia não é reembolsável, mas poderá ser transferida, em caso 

de cancelamento, a um associado registrado na lista de espera. Aceitaremos depósitos 

até 10/12/2010. Não havendo depósito até essa data, o nome será transferido para a 

lista de espera, cedendo espaço para os demais interessados. 

 



 

Os custos de hotel, passagem e hospedagem devem ser pagos diretamente para a 

agência de turismo Tivoli, ou outra qualquer que prefira, bem como as reservas devem 

ser efetuadas diretamente com a agência de turismo. 

 

 

Contatos no IBGC 
Qualquer dúvida sobre: Inscrições,  logística,  pagamentos e Contatos na Agência de 

Turismo: Vania Campion, 

vania.campion@ibgc.org.br; fone: 11 3043-6009 e Fax: 11 3043-7005 

Programação dos eventos: Leonardo Viegas, leonardo.viegas@gmail.com 

 

Obs: O IBGC fará o possível para  obter patrocínio para as salas dos encontros, catering 

e mesmo para coquetéis e jantares, portanto os valores poderão ser reduzidos. Por 

prudência o Jornadeiro deve prever que talvez não haja sucesso na obtenção de 

patrocínios. 

 

 

 


