A AGROPECUÁRIA NA ALEMANHA E ESPANHA
Cooperativismo, Vegetais, Frutas e Animais
ALEMANHA - ESPANHA
Rota Alemanha: Berlin – Spreewald – Dresden – Pesterwitz - Leipzig – Berlin
Rota Espanha: Málaga – Moron de la Frontera – Sevilla – Sierra de Yeguas – Granada – Motril Malaga

PROGRAMA
Domingo – 1 de Outubro de 2017 - Saída do Brasil
Segunda-Feira – 2 de Outubro de 2017
•
•
•

Chegada a Málaga
Tempo livre para descanso
Pernoite em Malaga

Terça-Feira – 3 de Outubro de 2017
•
•

•
•
•

Transfer a Moron de la Frontera
Visita a uma grande propriedade (padrão Europa) com
diferentes ramos de atividades
A fazenda “Cortijo de Arenals“ possui 2700 ha. O setor mais importante é a produção de
bois para touradas, com cerca de 700 animais. Produzem, também: trigo, cevada,
girassóis e ovelhas.
Degustação das tradicionais Tapas Espanholas, produzidas na fazenda.
Transfer para Sevilla
City tour por Sevilla. Pernoite na cidade.

Quarta-Feira – 4 de Outubro de 2017
•
•
•
•

Visita a outra propriedade de grande porte: „Cortijo El Esparragal“ (2.800 ha). Produção de
gado de corte (Retinto – original de Andalucia), gado de leite, produção de grãos e o haras
Transfer para Granada
Visita a um moinho de azeite de Olivas e a uma fazenda de produtos agrícolas em Sierra
de Yeguas
Pernoite em Granada

Quinta-Feira – 5 de Outubro de2017
•
•
•
•

Visita à famosa Alhambra em Granada e city tour por Granada
Transfer para a Costa
Visita à Cooperativa Agrícola de Motril (Tomates cerejas, pepinos, melancias, melões e
pimentas)
Pernoite em Motril

Sexta-Feira – 6 de Outubro de 2017
•
•
•

Visita a uma cooperativa de frutas subtropicais, tais como mangas, abacates, e chirimoya
Visita à fazenda de um cooperado
Transfer a Málaga. Pernoite na cidade
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Sábado – 7 de Outubro de 2017
•
•

Dia livre para passear por Málaga
Pernoite em Málaga

Domingo – 8 de Outubro de 2017
•
•
•
•

Transfer ao aeroporto de Málaga
Partida para Berlim
Chegada a Berlim
Transfer ao Hotel – Tarde Livre

Segunda-Feira – 9 de Outubro de 2017
•

City tour por Berlim. Pernoite na cidade.

Terça-Feira – 10 de Outubro de 2017
•

•

Dia todo dedicado a um encontro na Embaixada do Brasil. Seminário sobre a Alemanha e
as relações bilaterais com o Brasil no que se refere ao agronegócios. Informativo sobre as
tendências do mercado agrícola alemão e encontro com representantes do setor privado e
governamental.
Pernoite em Berlim

Quarta-Feira – 11 de Outubro de 2017
•
•
•
•
•

Transfer para a região de Spreewald – famosa por suas plantações de pepinos.
Visita a uma empresa que faz conservas de pepinos, maçãs, pimentas e cebolas.
Passeio de barco pela área protegida de Spreewald (Se o rio estiver congelado, não será
possível).
Viagem a Dresden.
Passeio noturno por Dresden. Pernoite na cidade.

Quinta-Feira – 12 de Outubro de 2017
•
•
•
•
•

Visita a uma propriedade com 780 ha produtora de gado (Hereford e German Angus).
Visita a uma fruticultura em Pesterwitz produtora de maçãs, uvas, peras, cerejas e
morangos
Continuação da viagem até Leipzig.
City tour por Leipzig.
Pernoite em Dresden.

Sexta-feira – 13 de Outubro de 2017
•

•
•

Visita a uma cooperativa agrícola (antiga fazenda comunista) com 200 ha de cevada, 300
ha de trigo, 370 ha de milho, 430 ha pasto, 600 vacas leiteiras, 700 porcos de engorda,
produção de biogás e energia renovável.
Visita a uma propriedade leiteira com produção de queijos e venda com direta ao
consumidor.
Retorno a Berlim. Pernoite na cidade.

Sábado – 14 de Outubro de 2017
•
•

Transfer ao aeroporto de Berlim.
Retorno ao Brasil.

Domingo – 15 de Outubro de 2017
Chegada ao Brasil.
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IMPORTANTE:
Ø

Eventuais adequações ao programa da missão técnica podem ser viabilizadas. Entre em
contato conosco se há a necessidade de ajustar conforme a sua demanda.

DIFERENCIAIS DO PROGRAMA
•
•

•
•

Inserção das empresas em um banco de dados com foco no estabelecimento de
oportunidades comerciais futuras;
Avaliação customizada e de forma individual sobre a realidade atual da empresa e o
fornecimento de recomendações para a sua adaptação à geração de oportunidades
comerciais internacionais;
Fornecimento de informações sobre o mercado potencial a ser visitado;
Recomendação sobre aspectos culturais voltados para os negócios do(s) país(es) a serem
visitados.

SERVIÇOS OFERECIDOS SOB DEMANDA PELA MATCHMAKING BRAZIL:
•
•
•
•
•
•

Agenda de reuniões com compradores ou potenciais parceiros comercias (serviço de
matchmaking);
Elaboração de nova identidade visual da marca da empresa;
Organização de conferência de imprensa;
Organização de evento de degustação;
Visita a empresas, supermercados ou pontos de venda no exterior;
Outros serviços conforme a demanda.

OS PREÇOS INCLUEM:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bilhete aéreo
Guarulhos/Berlim/Málaga/Guarulhos
10 pernoites com café da manhã em hotel
de natureza turística com base em
apartamentos duplos
10 refeições (almoço ou jantar)
Transportes internos em ônibus de luxo
Entradas e tickets nos lugares
mencionados
Organização do Programa
Guia em Português
Assistência da MVM à partir de Guarulhos
Seguro Viagem padrão Europa
Gorjetas para Guias e Motoristas

Os preços não incluem:
•
•

Bebidas
Despesas de natureza pessoal que não
tiver sido especificado

VALOR DO INVESTIMENTO
•
•
•
•

15 passageiros: USD 6.861,80
20 passageiros: USD 6.362,40
25 passageiros: USD 5.923,50
30 passageiros: USD 5.889,40

Suplemento individual: USD630,00
Forma de Pagamento:
•

•

No ato da inscrição: R$1000,00 (Hum mil
reais descontados do valor total e não
reembolsado em caso de desistência até
30/07/2017
Restante pagos até 1 mês antes da viagem

Contato:
•
•
•
•

Inscrições: Afonso ou Melissa
eMail: mvm@mvmturismo.com.br
Telefone: (41) 3254 2162;
Celular: (41) 99622-3865; (41) 99909-0771

NOTAS:
• As Reservas serão efetuadas após o início das inscrições. Até lá, está sujeito a mudanças
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SOBRE OS ORGANIZADORES DA MISSÃO TÉCNICA

MATCHMAKING BRAZIL
A Matchmaking Brazil é uma empresa de consultoria e assessoria especializada
em gestão empresarial. Trabalhamos a correlação entre assuntos econômicos,
comerciais e técnicos. Realizamos ações de promoção comercial internacional,
análise e abertura de mercados, planejamento estratégico, questões ambientais e
outros temas.
A Matchmaking Brazil é associada à Câmara Americana de Comércio (AMCHAM) e participa de
diversos grupos de trabalho relacionados a agronegócios em meio-ambiente junto ao Governo
Federal e grupos mistos.
Com larga experiência internacional, já realizamos atividades de prospecção comercial e abertura
de negócios em diversos países da Europa, Oriente Médio e África.
Visite: www.MATCHMAKINGBRAZIL.com.br

MVM VIAGENS E TURISMO
A MVM é uma empresa de consultoria em viagens de lazer e
negócios, bem como operadora especializada em agroturismo
técnico para grupos. Desde 2013 é certificada pela Agricultural Tour
Operators International (ATOI), assegurando a garantia pela
qualidade de seus serviços.
Há 17 anos orienta seus clientes sobre roteiros nacionais e internacionais, hotéis, seguros,
cruzeiros, locações de veículos, passagens aéreas e organização de excursões.
Visite: www.MVMTURISMO.com.br
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