Sweet Tour New York

Organização e Promoção

Agencia Oficial

Informações e reservas: (11) 4324-0930 ou 11.99971-8360
WhatsApp (11) 99971-8360 ou 99207-3660
Skype: leilaconstrutoradeeventos

Sweet Tour New York

Durante o Sweet Tour New York, teremos a oportunidade de fazer uma visita técnica na
nova fábrica do Cake Boss, Buddy Valastro, visita à La-Lic Chocolateria no Brooklin, além da

visita a Fancy Food, que reuni diversos expositores com produtos para confeitaria e
chocolate. Nosso Passeio não termina aí, faremos visitas aos Jersey Gardens Outlet Mall &

Woodbury Outlet , onde teremos lojas da Crate & Barrel, William Sonoma, Think Kitchen e Le
Creuset.
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O Summer Fancy Food Show é o maior evento de comércio de alimentos na
América do Norte e a principal vitrine de inovação da indústria, trazendo
maiores fabricantes de alimentos especiais para confeitarias e padarias, Entre
os dias25 e 27 de junho de 2017 estarão em exposição mais de 180.000
produtos, de 2.500 expositores;
Local:
The Jacob K. Javits Convention Center
655 West 34th Street, New York, NY

Sweet Tour New York

Capital da

Sweet Tour New York
PROGRAMAÇÃO
21.06.2017 - Quarta-feira
23:00 - Saída de Guarulhos com a TAM, destino a Nova York - JFK.
22.06.2016 – Quinta-feira
Chegada em Nova York!
Traslado e check-in no Hotel Night Hotel Times Square
Início das pesquisas de tendências nos restaurantes e bakeries da região do Times Square.
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23.06.2017 – Sexta Feira

Visita a técnica a Fabrica do Cake Boss e visita ao Jersey Gardens Outlet Mall
24.06.2017 – Sabado
No periodo da manhã:
Visita ao Chelsea Market e ao Gansevoort Market,
Instalado dentro de um grande galpão, onde já funcionou como um mercado de secos e
molhados – coisa de um século atrás – agora, chama a atenção pelas opções foodies e
comidinhas que enchem a barriga e os olhos. Tem o brioche-muffin salgado do Bruffin, os
sanduíches italianos do Cappone, as pizzas do Luzzo, as massas clássicas do Il Conte, as
sobremesas francesas no Crêpe Sucre, lagostas no Ed’s Lobster Bar, os pratos orgânicos do Lov.
No periodo da tarde:
Passeio pelo Soho, onde poderemos visitar Dean De Lucca (Emporio de luxo), a La Table (loja de
coisas para cozinha e demais lojas de moda, livraria, etc.
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25.06.2017 – Domingo
Visita guiada a Fancy Food – A feira fica aberta das 10h as 17 horas.
26.06.2107 – Segunda Feira
Visita guiada a Fancy Food – A feira fica aberta das 10h as 17 horas.

27.06.2017 – Terça-feira
Visita ao Woodbury Outlet
28.06.2017 – quarta-feira
Visita opcional a La-Lic Chocolateria, embarque para São Paulo

Informações e reservas: (11) 4324-0930
WhatsApp (11) 99971-8360
Skype: leilaconstrutoradeeventos

Sweet Tour New York
Investimento
Pacote Completo incluído:
 Bilhete aéreo ida e volta (GRU/JFK/GRU) – voando TAM em classe econômica
 06 noites de hospedagem no The Hotel Night Times Square categoria 4****, na 47th Street, com café da manhã e todas as taxas inclusas.
 Transfer in/out - aeroporto/hotel/aeroporto
 kit de viagem da Operadora
 Seguro Viagem
 Transporte para todos os passeios com guia tradutor + bilhete de entrada para 01 dia de feira.
 Nossa visitas técnicas serão feitas com um ônibus com ar condicionado que ficará a nossa disposição, e funcionará como ponto de apoio.
Valor do investimento =

U$ 2.953,45 por.pessoa

O que não está incluso:
Taxas de Embarque: U$ 130,00
Despesas com Visto Americano
Passagem Aérea Nacional (Outros estados para São Paulo)
Alimentação: almoço ou jantar
Despesas de caráter pessoal
Entradas de Museus

Informações e reservas: 11 - 4324 0930
Whats Aap: 11 - 99971 8360 ou 99207 3660
Skype: leilaconstrutoradeeventos
XL Viagens e Turismo Ltda ( Augusto)
Fixos: 11 - 2872 0554
Whats Aap: 11 - 99982 3342
E-mail: contato@xlviagenseturismo.com.br
Web: www.xlviagenseturismo.com.br

Observação: Os valores Dólares estão sujeitos a reajustes conforme a disponibilidade de lugares no grupo;
Os valores em Dólares somente será convertido para Reais conforme a variação cambial do dia da confirmação e pagamento da reserva.
SOMENTE A CONFIRMAÇÃO DA RESERVA GARANTE A TARIFA E DISPONIBILIDADE
Forma de Pagamento:
Total a vista c/ 5% desconto na tarifa (exceto taxas) via deposito bancário;
Ou Parcelado sem juros com entrada de 30% a vista via deposito bancário e saldo em até 05 vezes iguais nos cartões de credito (DINERS, MASTER ou VISA) ou nos cheques
pré-datados , sendo que o último cheque até 10 dias antes do embarque.
Parcelamento em cheques pré-datados mediante aprovação de credito,
*Parcelamento com cartão aceito somente de pessoas físicas residentes no Brasil;
**Cartões corporativos ou cartões emitido no exterior somente será aceito PAGAMENTO TOTAL À VISTA;
*** Condições de pagamento e valores disponibilizados poderão sofrer alteração sem aviso prévio

