
A Parte Aérea incluí:  
- Todos os vôos operados pela Emirates 
   - São Paulo-Dubai (com pernoite em Dubai) 
   - Dubai-Guangzhou 
   - Guangzhou-Dubai 
   - Dubai-São Paulo 

A Parte Terrestre incluí: 
- Quarto em hotel 5 estrelas com café da manhã na China  
- Traslados aeroporto-hotel, hotel-aeroporto, em Guangzhou  
- Traslados hotel-feira (oferecido pelo hotel) 
- Seguro Viagem 
- Workshop preparatório em São Paulo  
- Apoio da equipe bilíngue português-inglês 
- Evento de networking durante a estadia em Guangzhou 
- Kit de viagem 
- Ingressos para todos os dias da feira 
- 1 chip de celular (operadora chinesa) para ligações locais na China e utilização de internet  
- Assessoria em Comércio Exterior (negociações e/ou simulações de importação) 

 
Requisitos para o Embarque:  
- Passaporte com prazo de validade superior a 6 meses, a partir da data do embarque.  
- Visto Chinês (pago a parte), 2 entradas no país, validade de 6 meses.  

FEIRA DE CANTÃO 
A maior feira de negócios do mundo!  

Descubra um mundo de oportunidades! 

De 11 a 21 de Abril de 2016 (Fase 1))www.losadaimport.com.br

VAGAS  

LIMITAD
AS

A Losada Import leva você para a Feira de Cantão disponibilizando toda a assessoria desde a 
apresentação no Aeroporto de Guarulhos (SP) até seu retorno, contando com uma equipe que já teve a 
oportunidade de visitar a feira por diversas vezes, acumulando assim experiência e conhecimento em 
todos os processos da viagem. 

Nós disponibilizamos as partes Aérea e Terrestre, fazendo sua viagem completa, desde o início.

http://www.losadaimport.com.br
http://www.losadaimport.com.br


DATA DIA DA SEMANA PROGRAMAÇÃO

10.04 Segunda-Feira Apresentação no Aeroporto de Guarulhos às 22:30h

11.04 Terça-Feira
Saída de São Paulo à 01:25h da manhã no vôo EK262 da Emirates. Chegada 
em Dubai às 22:55h (hora local). Pernoite em Dubai em quarto duplo (cortesia 
Emirates)**

12.04 Quarta-Feira Saída de Dubai para Guangzhou às 10:25h no vôo EK362. Chegada  às 22:10h 
(hora local). Traslado para o Hotel em Guangzhou e check-in**

13.04 Quinta-Feira Dia Livre em Guangzhou. Visita a shoppings e/ou fábricas

14.04 Sexta-Feira Dia Livre em Guangzhou. Visita a shoppings e/ou fábricas

15.04 Sábado Feira de Cantão

16.04 Domingo Feira de Cantão

17.04 Segunda-Feira Feira de Cantão

18.04 Terça-Feira Feira de Cantão

19.04 Quarta-Feira Feira de Cantão

20.04 Quinta-Feira Dia Livre

21.04 Sexta-Feira Manhã livre. Check-out do hotel a tarde. Saída de Guangzhou às 23:55h.**

22.04 Sábado Chegada em Dubai às 04:05h. Saída de Dubai às 08:35h.** 
Chegada em São Paulo às 16:30h

FEIRA DE CANTÃO 
A maior feira de negócios do mundo!  

Descubra um mundo de oportunidades! 

De 11 a 21 de Abril de 2016 (Fase 1))www.losadaimport.com.br

http://www.losadaimport.com.br
http://www.losadaimport.com.br

