
GUIA DE VIAGEM
BEATON'S MEET AND GREET

Boa viagem e até breve!

b e a t o n s m g . c o m+1 604-377-5455

Um representante da Beaton’s Meet & Greet estará presente para recebê-lo assim que 
você entrar na área de chegada, seja no aeroporto ou no terminal de balsas. Nosso sím-
bolo é grande e vermelho, mas se você não nos achar no meio da multidão de pessoas 
saindo, nós estaremos vestindo uma jaqueta/camisa vermelha. Se você não conseguir 
nos encontrar, ligue ou envie uma mensagem de texto ou envie uma mensagem para 
+1 604 377 5455 (WhatsApp, Line, WeChat e Kakaotalk estão disponíveis).

NÃO SAIA DO HALL DE CHEGADA DO AEROPORTO ou da área de chegadas do FERRY 
ATÉ QUE VOCÊ ENCONTRE UM DE NOSSOS MOTORISTAS. Se você fizer mudanças 
em sua viagem, ou tiver outros planos e não nos comunicar, você não terá direito a 
reembolso. Nossa linha de emergência (+1 604-377-5455) opera 24 horas por dia.

Nós da Beaton's estaremos presentes na sua chegada, mesmo se o seu voo esteja 
atrasado, adiantado ou se você tiver um atraso dentro do aeroporto. Caso você esteja 
atrasado na Imigração, ligue ou envie uma mensagem para nossa linha de emergência 
24 horas para nos informar que você chegou ao aeroporto. Por favor, note que nós 
não temos nenhum controle sobre os procedimentos de imigração, mas vamos esper-
ar por você até 4 horas, a menos que tenhamos notícias de você durante esse período.

É importante que você nos notifique de qualquer alteração de voo. Você pode fazê-lo 

por MENSAGEM DE TEXTO, E-MAIL OU TELEFONE. Você DEVE informar sobre possíveis 

mudanças, mesmo você informando a sua escola ou a sua host family sobre a sua alter-

ação nos planos, ainda assim precisamos saber de qualquer mudança. 

Ponto de encontro no Aeroporto de Victoria.


