Prezados Colegas,

Cumprindo o programa de gestão proposto informamos que, paralelamente às reuniões técnicas de
trabalho nos estados, também realizaremos este ano o II Encontro Nacional ANPPREV/SINPROPREV.
Após consulta aos resorts no Brasil e outras ofertas apresentadas pelas agências de turismo, optamos por
fazer um maravilhoso CRUZEIRO NO CARIBE, partindo de Miami, nas seguintes condições:

Destino: CARIBE MSC SEASIDE – 26/10 A 02/11/2019
MAGICAL DREAMS VIAGENS E TURISMO LTDA.

Pacote inclui: Aéreo / Transfer: IN & OUT – Aeroporto-Porto-Aeroporto / Cruzeiro: em cabine dupla

interna no mais moderno navio da MSC Cruzeiros.

Valores por pessoa a partir de:
Brasília: R$ 5.549,39
Rio de Janeiro: R$ 6.049,39
São Paulo: R$ 5.649,39
Outras capitais sob consulta
Parcelamento em até 10 vezes sem juros

Valores sujeitos a alteração devido à
cotação diária do dólar.


Os valores acima correspondem ao pacote para 1 pessoa em apto duplo incluindo
passagem aérea e transfer aeroporto/porto/aeroporto, podendo sofrer alteração até o fechamento
de acordo com disponibilidade e câmbio do dia.

Verifique a possibilidade de inclusão de serviços opcionais como seguro viagem, chip
para celular, passeios e extensão em Miami.


A agência Magical Dreams poderá prestar auxílio na obtenção de visto para os EUA.

Contate a agência de viagens para providenciar os voos das cidades de origem de cada participante, de
forma a permitir as conexões com a parte internacional. Quem preferir alongar a estada em Miami, a
agência também poderá providenciar hotel e translado porto/hotel/aeroporto.
Telefones: (61) 99289-8504 / 99433-2424 / 99841-5093
E-mail: contato@magicaldreamsviagens.com.br
Inscreva-se gratuitamente preenchendo a ficha disponível no site: www.anpprev.org.br e encaminhe via
postal à Associação (SAUS Quadra 06 Bloco K Ed. Belvedere, Brasília-DF, CEP: 70.070-915) ou ainda
pelo e-mail: anpprev@anpprev.org.br.
Vamos nos encontrar no maior e mais moderno navio da MSC, com atrações diárias, cassino, alimentação
24 horas por dia. E, acima de tudo, vamos nos rever com alegria e companheirismo.

