DESBRAVANDO ALMERÍA

MISSÃO TÉCNICA
DE CULTIVO
HIDROPÔNICO

na Carona da Revista Hidroponia

02 a 10 de novembro de 2019
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Realização

Operadora

VIAJE COM QUEM ENTENDE
DO SEU NEGÓCIO
No gancho dos Projetos Especiais da Revista Hidroponia,
estão as Missões Técnicas. A começar pelo projeto-piloto
para Almería, na Espanha. Esta ação é uma iniciativa que
promete crescimento para nós e para você também.

NA CARONA DE UM
ESPECIALISTA
Rentabilize ao máximo sua viagem na
companhia de um Engenheiro Agrônomo
que estará esclarecendo dúvidas técnicas
ao longo da missão, atuando como
facilitador do grupo.

A Revista Hidroponia formatou as Missões Técnicas com a Agrotravel, empresa
com ampla experiência em viagens de grupos.

DESTINO:
ALMERÍA
A cidade de Almería é uma referência mundial em cultivo protegido. Localizada
na Espanha, país que tem a segunda maior proporção de terras dedicadas a fins
agrícolas da União Europeia, perdendo apenas para a França. O destino pode ser
desbravado por você numa missão técnica liderada pela Revista Hidroponia.
Um dos maiores exportadores da Europa de cítricos, tomates, entre outros
cultivares hortícolas, a Espanha também possui tradição na produção de cereais,
azeites e vinhos. A região de Almería, localizada ao sul do país, é uma referência no
segmento hidropônico e possui mais de 50 mil hectares muito bem aproveitados,
plantados com frutas e hortaliças, dando origem a cerca de 1.828 toneladas por
ano, com destaque para tomates e pimentões, que representam 67% da produção.

O cultivo hidropônico, junto com outros sistemas de cultivo, foi
capaz de transformar a região mais pobre do país em apenas
30 anos numa das mais ricas da Península Ibérica.

VISITA TÉCNICA NOS HOLOFOTES
DA REVISTA HIDROPONIA
A visita técnica a Almeria estará nos holofotes da Revista Hidroponia.
Uma cobertura completa sobre a viagem será realizada em tempo
real, em todos os canais da Revista.
Fotos, depoimentos, informações e detalhes sobre o tour serão
compartilhados nas redes sociais, site e também na próxima edição
da revista impressa. Acompanhe a cobertura durante a viagem!

ROTEIRO
No gancho dos Projetos Especiais da
Revista Hidroponia, estão as Missões
Técnicas. A começar pelo projeto-piloto
para Almería, na Espanha. Esta ação é
uma iniciativa que promete crescimento
para nós e para você também.

● DIA 1 – 02/11/2019 (Sábado)

Saída do Brasil. Aeroporto Internacional de Guarulhos – São Paulo.

● DIA 2 – 03/11/2019 (Domingo)
Chegada em Almería.
City Tour em Almería.

● DIA 3 – 04/11/2019 (Segunda-Feira)
Visitas técnicas a produtores hidropônicos.

● DIA 4 – 05/11/2019 (Terça-Feira)
Visitas técnicas a fornecedores diversos
(estrutura de estufas, irrigação, etc).

● DIA 5 – 06/11/2019 (Quarta-Feira)
Visitas técnicas a empresas de
comercialização de hortaliças e frutas
(cooperativas,exportadoras).

● DIA 6 – 07/11/2019 (Quinta-Feira)
Visitas técnicas de pesquisa e inovação.

● DIA 7 – 08/11/2019 (Sexta-Feira)
Dia livre em Almería.

● DIA 8 – 09/11/2019 (Sábado)
Retorno ao Brasil.

● DIA 9 – 10/11/2019 (Domingo)
Chegada em São Paulo.

EMBARQUE NESTA JORNADA COM
A REVISTA HIDROPONIA
Seja o líder do seu negócio e mergulhe fundo no universo do
cultivo hidropônico ao lado de quem entende do seu negócio.

A HIDROPONIA SE
TRANSFORMA PELO
CONHECIMENTO!

Embarque nesta jornada em busca de conhecimento,
técnicas e retorne inovando no mercado!

VISITAS TÉCNICAS
TÉCNICAS

PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS:
Acompanhe as diversas etapas que
envolvem o processo produtivo.
-

Preparo de estufas;
Plantio;
Insumos agrícolas;
Manejo e práticas;
Soluções tecnológicas;
Condições climáticas;
Recursos de nutrição;
Controle de doenças e pragas;
Mercado e comercialização;
Custos de produção.

VISITAS TÉCNICAS

FORNECEDORES DE MATERIAIS
E INSUMOS:
Confira de perto como funcionam
as práticas da região.
-Fornecedores de estruturas para
montagem de estufas;
- Consultoria de projetos;
-Unidades de produção de insumo e
nutrientes.
e muito mais!

VISITAS TÉCNICAS

PRÁTICAS DE COMERCIALIZAÇÃO:
Acompanhe em tempo real como
empresas locais organizam
- Cooperativas
- Logística de escoamento da produção
- Exportação

VISITAS TÉCNICAS

DE OLHO NO AMANHÃ
| PESQUISA E INOVAÇÃO:
Interaja com o meio científico-acadêmico
internacional.
- Empresas de tecnologia
- Centros de estudo/pesquisa
- Entre outros

VISITAS TÉCNICAS

SUA VIAGEM COM TODO O APOIO QUE PRECISA

AUXÍLIO 24H

A missão técnica a Almería conta com uma estrutura que vai deixar você
sem preocupações, para poder se focar inteiramente no aprendizado e
absorver tudo o que precisa sobre esse polo da Hidroponia no mundo:

Os guias estarão atentos 24 horas por dia para
qualquer auxílio que os participantes necessitarem,
desde um remédio que precise ser comprado a
questões de saúde ou logísticas como a troca de
quarto, busca por locais para compras de objetos
específicos, presentes ou quaisquer necessidades
que possam surgir durante a viagem.

NÃO FALA ESPANHOL?
SEM PROBLEMAS!
Nem sempre todos os participantes
sabem ou se sentem confortáveis para
conversar em outras línguas. Por isso,
os guias também prestam apoio na
comunicação durante toda a viagem.

GUIAS OPERACIONAIS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Eles vão organizar e fazer parte do
dia a dia na missão, garantindo que
os itinerários sejam cumpridos sob
o aspecto operacional: transportes e
deslocamentos, check-ins em hotéis,
liderança da programação e horários,
sugestões de locais para alimentação
e turismo, entre outros.

Haverá profissionais responsáveis
para registrar fotos da missão técnica,
para que todos possam aproveitar
as atividades sem se preocupar com
este detalhe importante. Ao final da
viagem, os participantes receberão o
conteúdo.

RECURSOS FORNECIDOS
PACOTE INCLUI
• Guia brasileiro liderando o desenvolvimento de todas as atividades;
• Planejamento e organização das visitas técnicas;
• Assessoria na Comunicação (Português x Espanhol) durante a viagem;
• Passagens aéreas São Paulo x Almería x São Paulo + taxas;
• Traslados Aeroporto x Hotel x Aeroporto;
• Hospedagens por todo o período com café da manhã;
• Seguro saúde com cobertura de USD$ 60 mil por participante.
Contempla assistência médica, odontológica e hospitalização,
dentre outros serviços e coberturas;
• Deslocamentos para as atividades previstas de acordo
com roteiro estabelecido.

PACOTE NÃO INCLUI
• Almoços e Jantares;
• Despesas extras nos hotéis;
• Demais gastos extras.

SEGURO SAÚDE
COM COBERTURA
DE USD$ 60 MIL

CONTRIBUIÇÕES
INVESTIMENTO
Pacote com hospedagem em quarto duplo: USD$ 2.550,00 por pessoa.
Pacote com hospedagem em quarto individual: USD$ 2.990,00 por pessoa.

FORMA DE PAGAMENTO
Entrada à Vista (inscrição): US$ 500,00 dólares por pessoa
via depósito bancário.
Saldo*: Parcelado em até 3x sem juros no boleto.
Vencimentos 20/08 - 20/09 e 20/10.

DOCUMENTOS
- Passaporte

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
* O pagamento total deve ser
realizado antes do início da viagem.

• Os valores estão sujeitos a alterações.
• Os valores estão em dólares americanos. A taxa de câmbio aplicada será
a vigente na data da confirmação da viagem, levando em consideração o
câmbio de turismo.
• A confirmação da viagem se dará por meio do depósito da entrada, valor
este não reembolsável.
• Em caso de cancelamento da viagem pelo participante, a devolução de
valores seguirá as regras abaixo:
- Até 30 dias antes da viagem: devolução de 60% do valor do pacote;
- A partir de 30 dias antes da viagem: não haverá devolução.

EMBARQUE NESTA
MISSÃO E SAIA NA FRENTE.
Uma viagem técnica que une
conhecimento a novas amizades.

GARANTA JÁ
SUA VAGA!
CONTATO
-Fábio Torquato
19 992.663.881
19 4141-1049
www.agrotravel.com.br
e-mail: fabio@agrotravel.com.br
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