
ROTEIRO 
 
3ª Feira, 16/01 – Saída voo Avianca do Aeroporto do Galeão às 06;45 h. Chegada em Lima às 
09:15 horas. Saída de Lima às 10:00 h e chegada em Miami às 15:43 horas. 
Retirada da(s) Van(s) de 12 passageiros no Aeroporto de Miami e saída para Coral Springs, 
diretamente para o Hotel La Quinta Inn & Suites. 
Acomodação dos atletas em aptos quádruplos (2 camas de casal). Jantar em restaurante local. 
 
4ª Feira, 17/01 – Café da manhã no Hotel. Saída para treino pela manhã com 1 h e 30 minutos 
de duração. Almoço em restaurante local. À tarde, treino na piscina com 1 h e 30 minutos de 
duração. 
 
5ª Feira, 18/01 – Café da manhã no hotel. Saída para treino pela manhã com 1 h e 30 minutos 
de duração. Almoço em restaurante local. À tarde, treino na piscina com 1 h e 30 minutos de 
duração. Neste dia, reunião técnica às 17:00 h . Cerimonia de Abertura às 18:00 h e Jantar. 
 
6ª Feira, 19/01 – Café da manhã no hotel. 
1º Dia de competição: Aquecimento das 08:30 às 10:00 h. Inicio da competição às 10:20 h. 
Almoço na piscina. Jantar no hotel ou em restaurante local às 18:30 h. 
 
Sábado, 20/01 – Café da manhã no hotel. 
2º Dia de competição: Aquecimento das 08:30 às 10:00 h. Inicio da competição às 10:20 h. 
Almoço na piscina. Jantar no hotel ou em restaurante local às 18:30 h. 
 
Domingo, 21/01 – Café da manhã no hotel. 
3º Dia de competição: Aquecimento das 08:30 às 10:00 h. Inicio da competição às 10:20 h. 
Almoço na piscina. Jantar no hotel ou em restaurante local às 18:30 h. 
Encerramento e entrega de troféus . Partida das equipes. 
 
2ª Feira, 22/01 – Café da manhã no Hotel.  
Saída pela manhã com destino a Orlando.. Almoço no trajeto ou em Orlando. Check in no Hotel 
La Quinta Inn & Suites International Drive North. Acomodação dos atletas em aptos quádruplos 
(2 camas de casal). À tarde saída para o Florida Mall. À noite, jantar em Restaurante Brasileiro. 
 
3ª Feira, 23/01 – Café da manhã no Hotel. 
Saída após o café da manhã para o parque Universal Studios. Neste dia, Universal Studios + 
Islands of Adventure. Almoço correrá por conta dos participantes. Saída do parque às 18:00 h. 
À noite, jantar em Restaurante Brasileiro. 
 
4ª Feira 24/01 – Café da manhã no hotel. 
Saída após o café para o parque Sea World. O almoço correrá por conta dos participantes. 
Saída do parque por volta de 17:00 horas. Em seguida, saída para o Premium Outlet Mall. 
À noite, jantar em Restaurante Brasileiro. 
 
5ª Feira, 25/01 – Café da manhã no hotel. 
Saída após o café da manhã para o parque Busch Gardens. O almoço correrá por conta dos 
Participantes. Saída do parque por volta das 17:30 horas. Retorno a Orlando. À noites, jantar 
em Restaurante Brasileiro. 
 
6ª Feira, 26/01 – Café da manhã no hotel. Check out às 8:00 h. 
 Em seguida, saída para o Aeroporto de Miami.Em Miami, embarque no voo Avianca às 17:23 
h. Chegada em Bogotá às 21:03 horas. Saída de Bogotá às 22:18h e chegada no Galeão às 
07:35 horas do dia 27/01/2018. 
 
 



Parte terrestre inclui: 
 

 Traslados privativos em Vans conforme programação diária; 

 

 6 Noites de Hospedagem no Hotel La Quinta Inn & Suites University Drive ou similar na cidade 

de Coral Springs em aptos quádruplos (2 camas de casal) com banheiro privativo, TV a cabo, 
telefone e calefação do dia 16 ao dia 22/01;  

 

 Regime de pensão completa em Coral Springs durante o período de Treinamento e 
Competição:  café  da  manhã continental no  Hotel, almoço e jantar em restaurantes locais  

iniciando com o Jantar do dia 16/01 e finalizando com o  café da manhã  do dia 22/01.  
 

 1 ou 2 sessões de treinamento com total de 3 horas de duração diários durante período de 

treinamento na piscina de Coral Springs Aquatic Complex nos dias  17 e 18/01; 
 

Competição nos dias 19, 20 e 21/01 com início do aquecimento às 8:30 h e início da competição às 
10:20 horas. 
 

 4 Noites de Hospedagem no Grand Hotel Orlando  ou similar  na  cidade  de  Orlando em aptos  

quádruplos  (2 camas de casal)  com  banheiro privativo, calefação, TV a cabo, telefone e café da 
manhã continental do dia 22/01 ao dia  26/01; 
 

 4 Jantares e 1 Almoço em Restaurante Brasileiro em Orlando nos dias 22, 23, 24 , 25 e 26/01; 

 

 Visita a 4 parques temáticos: Universal Studios + Islands of Adventure no dia 23/01, Sea World no 

dia 24/01 e Busch Gardens no dia 25/01 com traslados e ingressos; 
 

 Visita e compras no Florida Mall no dia 22/01 e Premium Outlet no dia 24/01; 

 

 Assistência médica-hospitalar com cobertura de até  US$ 55,000 por evento (acidentes pessoais 

e/ou enfermidades) e de US$ 55,000 para doenças preexistentes; 
 

 Uniforme (agasalho completo); 

 

 Acompanhamento do técnico da equipe; 

 

 Acompanhamento de guia intérprete da Sports Tours; 
 
Não Incluímos no Pacote 
 

Despesas com  Passaporte e Visto Consular, taxas de embarque e de segurança ,bagagem e excesso de 
bagagem, , telefonemas,),  passeios opcionais e despesas de caráter pessoal 
 

 
Parte Terrestre: 
Preço por pessoa (Mínimo 14 atletas pagantes): 
US$ 2.948,00 
Em 4 de US$ 737,00, 11 de outubro, 11de novembro, 11de dezembro e 11 de janeiro 2018. 
  
OBS: Cada técnico terá uma Van para dirigir. Retirada no aeroporto de Miami e devolução no 
Aeroporto de Miami. 
 
Preço por pessoa (Mínimo 24 atletas pagantes): 
US$ 3.014,00 
Em 4 de US$ 753,50 
Aqui teremos 3 Vans. Viajam os 2 técnicos + 1 guia Sports Tours . 
 

 
Preço por pessoa (Mínimo 32 atletas pagantes): 
US$ 2.980,00 
Em 4 de US$ 745,00 
Aqui teremos 4 Vans. Viajam os 2 técnicos + 2 guias Sports Tours . 



 
 
Preço por pessoa (Mínimo 36 atletas pagantes): 
US$ 2.914,00 
Em 4 de US$ 728,50 
Aqui teremos 4 Vans. Viajam os 2 técnicos + 2 guias Sports Tours . 
 
Parte Aérea Avianca:  
Tarifas de sistema a partir de US$ 957,00 + taxas de embarque aproximadas de US$ 
100,00 
+ encargos de emissão US$ 77,00. 
 
Tarifa em 6 X sem juros nos cartões de crédito + taxas de embarque que são debitadas 
juntamente com a 1ª parcela no cartão + Encargos de emissão à Vista no cartão. 
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