Triển lãm Quốc tế về Máy xây dựng, Máy sản xuất Vật liệu xây dựng,
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CHƯƠNG TRÌNH THAM DỰ
bauma Africa 2018 – Triển lãm quốc tế về Máy xây dựng, Máy sản xuất Vật liệu xây dựng,
Máy khai mỏ và Phương tiện thi công (từ 12/3 đến 20/3/2018)
Thời gian
12/03/2018
Thứ Hai
13/03/2018
Thứ Ba

14/03/2018
Thứ Tư

15/03/2018
Thứ Năm

16/03/2018
Thứ Sáu

Nội dung và lịch trình hoạt động
Hà Nội – Johannesburg (máy bay)
Đoàn sẽ làm thủ tục đáp chuyến bay đi thành phố Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi transit tại
Doha (chuyến bay QR 835 bay lúc 17h25 hạ cánh tại Doha lúc 0h15, tiếp tục nối chuyển bay đi
Johannesburg lúc 2h20). Quý khách ăn tối và nghỉ đêm trên máy bay.
Johannesburg – Thăm quan thành phố
10h05 Hạ cánh và làm thủ tục nhập cảnh vào Nam Phi.
12h00 Ăn trưa tại nhà hàng
14h00 Thăm công trình kiến trúc và quy hoạch của Johannesburg: Khu trung tâm thành phố,
Đài tưởng niệm Nelson Mandela, Quảng trường Mandela
18h00 Ăn tối tại nhà hàng
Nghỉ tại Khách sạn Park Inn Hotel Sandton (4 ****) hoặc tương đương
Johannesburg - Thăm dự triển lãm Quốc tế về Máy xây dựng, Máy sản xuất Vật liệu xây
dựng, Máy khai mỏ và Phương tiện thi công bauma Africa 2018
07h30 Ăn sáng tại khách sạn
09h00 – 17h00 Tới trung tâm triển lãm Johannesburg Expo tham dự triển lãm bauma Africa
2018
Chào mừng của Ban tổ chức Triển lãm bauma Africa 2018 cho đoàn Doanh nghiệp Việt
Nam
Thăm quan và làm việc với các đối tác về:
Phương tiện phục vụ thi công
Sản xuất Vật liệu xây dựng
 Máy xúc đào, máy làm đường và bảo
 Máy sản xuất xi măng, vôi, thạch cao
trì đường bộ
 Dây chuyền sản xuất bê tông, sản
 Thiết bị lắp đặt đường ống và dây
phẩm từ bê tông và bê tông đúc sẵn
cáp
 Dây chuyền sản xuất nhựa đường
 Thiết bị nâng hạ và băng chuyền
 Dây chuyền sản xuất vữa trộn khô,
 Thiết bị và công cụ xây dựng
vữa thạch cao, vữa lát nền
 Dây chuyền vận chuyển, sản xuất bê
 Dây chuyền sản xuất sa thạch và sản
tông và vữa tại công trường
phẩm sử dụng tro xỉ của nhà máy
điện (tro bay, xỉ than)
 Ván khuôn và dàn giáo
12h00 Tự túc ăn trưa tại triển lãm
18h00 Ăn tối tại nhà hàng
Nghỉ tại Khách sạn Park Inn Hotel Sandton (4 ****) hoặc tương đương
Johannesburg – SUN City
7h30 Ăn sáng tại khách sạn
9h00 – 12h00: Đoàn tới Triển lãm để tiếp tục làm việc với các đối tác về:
Máy khai mỏ, khai thác và chế biến nguyên
Dịch vụ
liệu thô
 Kỹ thuật truyền dẫn, công nghệ điều
 Máy khai thác nguyên liệu thô và máy
khiển chất lỏng, máy phát điện
 Trang phục bảo hộ lao động, thiết bị
khai mỏ
phục vụ an toàn lao động
 Vận chuyển nguyên vật liệu
 Máy chế biến khoáng sản (bao gồm
 Thí nghiệm, đo lường và kiểm tra xây
máy luyện than cốc)
dựng
 Thiết bị liên lạc và định vị
12h30 Ăn trưa tại nhà hàng
13h30 Xe đưa đoàn đi thành phố SUN City
18h00 Ăn tối tại nhà hàng
Nghỉ tại Khách sạn Soho Hotel (4 ****) hoặc tương đương
SUN City – Pretoria - Johannesburg
6h30 Xe đưa đoàn thăm quan Pilanesberg Game Reserve – công viên quốc gia lớn thứ ba của
Châu Phi, nơi có các trò chơi giải trí hấp dẫn tọa lạc trong Vườn Quốc gia Pilanesberg rộng
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17/03/2018
Thứ Bảy

18/03/2018
Chủ Nhật

19/03/2018
Thứ Hai

500km2
09h30 Ăn sáng tại khách sạn. Sau đó đoàn khởi hành đi thành phố Pretoria
12h30 Ăn trưa tại nhà hàng
Chiều tham quan thành phố Pretoria – trung tâm hành chính của Nam Phi với dân số 1,6 triệu
người. Tham quan Quảng trường Nhà Thờ – được xây dựng vào năm 1855, nơi đặt bức tượng
của Paul Kruger – được xem là người cha dân tộc Nam Phi, Toà Nhà Liên Bang – được xây
dựng hoành tráng theo phong cách Anh Quốc, nơi chính phủ đương thời của Nam Phi thường
dùng để trú Đông. Tượng Đài Voortrekker được xây từ năm 1938 kỷ niệm chuyến đi thành công
của người Boers vào trung tâm thảo nguyên Phi Châu
18h00 Ăn tối tại nhà hàng
Nghỉ tại Khách sạn Peermont Mondior Hotel at Emperors Palace (4 ****) hoặc tương đương
Johannesburg – Cape Town
8h00 Ăn sáng tại khách sạn
10h00 Sau khi ăn sáng, đoàn đáp chuyến bay đi Cape Town
4 SA 337 W 17MAR 6 JNBCPT HK1 1300 1505 17MAR E SA/OR2NWM
15h00 Đoàn đến Cape Town. Xe đưa đoàn đi ăn trưa và thăm quan tại Ostrich Farm, trang trại
nuôi đà điểu nổi tiếng ở Cape Town; Đoàn đi cáp treo tham quan Table Mountain (Núi đá bàn)
với các đài quan sát nằm ở độ cao 1.067m, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Cape Town; Đoàn di
chuyển về thành phố, trên đường đi ngang qua các địa danh như Malay Quarter, Pháo đài Hảo
Vọng - Castle of Good Hope, Tòa nhà Quốc Hội (House of Parliament), Công viên
Company Gardens; Thăm quan Bến cảng Victoria và Alfred
19h00 Ăn tối tại nhà hàng
Nghỉ tại Khách sạn Southern Sun Cape Sun (4 ****) hoặc tương đương
Cape Town- Peninsula Island
8h00 Ăn sáng tại khách sạn.
09h00 Đoàn đi du thuyền trên Vịnh Hout ngắm nhìn: Loài hải cẩu biển Nam Phi sinh sống
trong môi trường tự nhiên trên đảo Duiker; ngắm nhìn chim cánh cụt trên bãi biển Boulder.
Thăm Mũi Hảo Vọng ( Cape Good Hope ) - là điểm giao nhau giữa Ấn Độ Dương và Đại Tây
Dương, một địa điểm nổi tiếng mà các nhà thám hiểm hàng hải xưa và nay đều muốn chinh
phục. Thăm Khu bảo tồn thiên nhiên Mũi Hảo Vọng nơi còn lưu giữ một hệ sinh thái hoang sơ,
nguyên vẹn nhất hành tinh.
19h00 Ăn tối tại nhà hàng
Nghỉ tại Khách sạn Southern Sun Cape Sun (4 ****) hoặc tương đương
Cape Town – Doha - Hà Nội
Sau khi ăn sáng tại khách sạn, đoàn ra sân bay đáp chuyến bay từ Cape Town về Việt Nam
(transit tại Doha)
5 QR1370 S 19MAR 1*CPTDOH HK1 1235 0010 20MAR E QR/OR2NWM
6 QR 834 S 20MAR 2*DOHHAN HK1 0155 1615 20MAR E QR/OR2NWM
Ngày 20/03, đoàn về tới Việt Nam. Kết thúc chuyến đi.

Kinh phí trọn gói cho 01 thành viên tham dự: 72,868,000 VNĐ/ đại biểu (đi từ Hà Nội)
Áp dụng cho đoàn từ 16 đại biểu trở lên
Kinh phí bao gồm:
- Các thủ tục hỗ trợ xin Visa và phí Visa nhập cảnh
Nam Phi
- Vé vào cửa triển lãm/ Bảo hiểm quốc tế
- Vé máy bay khứ hồi, thuế sân bay và các loại phụ phí có
trên vé
- Xe đưa đón theo suốt chương trình quy định
- 06 đêm khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 04*
(02 người/ phòng)
- Các bữa ăn theo chương trình tại nhà hàng Âu, Á
- Phí tham quan khảo sát
- Cán bộ đi phiên dịch cho đoàn suốt hành trình.

Kinh phí không bao gồm:
- Chi tiêu cá nhân, điện thoại, giặt là, mua sắm,
đồ uống
- Bữa trưa tại triển lãm ngày 14/03
- Hành lý qúa cước, các chi phí phát sinh ngoài
chương trình
- Tiền Tip cho hướng dẫn viên và lái xe tại nước
ngoài.
- Phát sinh do phụ phí phí xăng dầu tăng của Hãng
hàng không vào thời điểm xuất vé máy bay
- Phòng đơn phát sinh cho 06 đêm: 8.950.000 VND
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