
 
 

Simposio de Tecnologia Espiritual 

TRANSPORTE – TRANSFER  

Transfer Privativo Aeroporto Salgado Filho 
Carro Executivo até 03 pessoas + bagagem - Valor por trecho (ida  volta) 

R$ 350,00 

Transfer Regular Aeroporto Salgado Filho (com horários pré- determinados e compartilhado) 

R$ 90,00 por pessoa e por trecho (ida volta) 

Transfer Aeroporto Hugo Cantergiane Caxias do Sul) 
Carro executivo até 03 pessoas + bagagem 

R$ 225,00 por trecho (ida  volta) 

Transfer Regular Aeroporto Hugo Cantergianecom horários pré- determinados e compartilhado) 

R$ 68,00 por pessoa e por trecho (ida volta) 

 
Transfer Regular  

Os horários dos regulares são organizados de acordo com nossa planilha de serviços. 
O serviço regular é realizado com outros passageiros em sistema compartilhado em transporte categoria 
turismo e com recepcionista no aeroporto para organização e boas- vindas. Facilitando a recepção e uma 

chegada segura ao destino do evento. 
 

Transfer Privativo 
Este é um serviço realizado mediante solicitação de reserva antecipada. 

A vantagem deste modelo de transfer, é que o carro é privado para o cliente que o solicite, sendo possível ao 
mesmo escolher tanto o horário quanto o local de partida. 

Informações: 

 No Transfer regular os veículos serão definidos de acordo com a disponibilidade do dia, não podendo o 
cliente escolher o tipo de carro. 

 Os horários podem sofrer alterações de acordo com o trânsito. Previsão de espera no regular 40 minutos 
aproximadamente ou mais dependendo de tráfego aéreo e outros motivos de ordem organizacional. 

 Os locais para encontro com os guias/recepcionistas serão na área de desembarque com placas de 
identificação com logo do evento. 

Política de Cancelamento: 

 O cancelamento deverá ser solicitado pelo contratante do serviço, por escrito através de e-mail ou via 
fax, no prazo de 48 h antecedente a data do serviço. 

 O não cancelamento do serviço dentro do prazo e o não comparecimento do passageiro dentro do 
horário previsto, será considerado NO-SHOW, não havendo reembolso da importância paga. 

 Não nos responsabilizamos por atrasos de vôos, contudo na perda do serviço de transfer, caso este não 
seja comunicado. 

 
Condições de pagamento: 

 Pagamento integral antecipado via depósito e ou cartão de crédito com preenchimento de autorização 
de débito. Parcelados em até 02 vezes com pagamento integral até 10 dias antes do evento. 

 Para confirmação dos serviços é necessário o preenchimento de ficha específica deste serviço (será 
enviada em anexo). 

Também emitimos passagens aéreas – Consulte Valores! 


