
PROMOÇÃO ESPECIAL 410€ 80€ 435€ 85€ 530€ 105€ 740€ 145€

NORMAL 410€ 80€ 450€ 85€ 540€ 105€ 755€ 145€

QUARTO 4 PAX » DIA EXT. 3 PAX DIA EXT. 2 PAX DIA EXT. 1 PAX DIA EXT.

TRANSPORTE AEROPORTO (3) SHUTTLE BUS (4) BUS PRIVADO (5)

NORMAL 440€ 85€ 465€ 90€ 560€ 110€ 770€ 150€

HOTEIS GRUPO 2 (1) - PREÇOS POR PESSOA COM PENSÃO COMPLETA INCLUIDA - (6 Dias / 5 Noites)

QUARTO 4 PAX » DIA EXT. 3 PAX DIA EXT. 2 PAX DIA EXT. 1 PAX DIA EXT.

NORMAL 530€ 105€ 610€ 120€ 765€ 150€ 1260€ 250€

QUARTO 4 PAX » DIA EXT. 3 PAX DIA EXT. 2 PAX DIA EXT. 1 PAX DIA EXT.

NORMAL 635€ 125€ 750€ 145€ 925€ 180€ 1515€ 300€

QUARTO 4 PAX » DIA EXT. 3 PAX DIA EXT. 2 PAX DIA EXT. 1 PAX DIA EXT.

575€ 1290€ 1450€ 16€ 975€

TAMPA ORLANDO MIAMI DIA JOGOS DIA TORNEIO

TAXA EQUIPA (6) FUTEBOL 7 FUTEBOL 
11

610€ 1675€

HOTEIS GRUPO 1 (1) – PREÇOS POR PESSOA COM PENSÃO COMPLETA INCLUIDA - (6 Dias / 5 Noites)

HOTEIS GRUPO 3 (1) - PREÇOS POR PESSOA COM PENSÃO COMPLETA INCLUIDA - (6 Dias / 5 Noites)

HOTEIS NA PRAIA (2) – PREÇOS POR PESSOA COM PENSÃO COMPLETA INCLUIDA - (6 Dias / 5 Noites)

TABELA DE PROMOÇÃO ESPECIAL
Valores promocionais válidos para inscrições com um pagamento de sinal (1000€ por equipa) até dia 20 

de Outubro 2014. A promoção contempla também a oferta no pacote escolhido, para 1 responsável 
por cada 25 participantes. (Excluí a oferta do voo para o responsável caso optem por essa hipótese).

Localização: Tampa/Sarasota
Estado/Região: Florida
País: USA
Datas: 1 - 5 Abr 2015
Alojamento: 31 Mar - 5 Abr 2015 
Noites: 5

PROMOÇÃO ESPECIAL 230€ 765€

PROMOÇÃO ESPECIAL 380€ 75€ 420€ 70€ 510€ 100€ 725€ 140€

PROMOÇÃO ESPECIAL 500€ 100€ 580€ 115€ 735€ 145€ 1230€ 245€

PROMOÇÃO ESPECIAL 605€ 120€ 720€ 140€ 895€ 175€ 1485€ 295€

(Até 20 de Out)

(Até 20 de Out)

(Até 20 de Out)

(Até 20 de Out)

EXTRA
S

IBERCARD
(7)

MEAL CARD (8) REFEIC. EXT. (9) KIT (10)

5  REF. 10 REF. ALMOÇO ou JANTAR BORLA85€

60€ 120€ 15€ 10€

CER. ABERTURA (11) 8€

(1) Preços por pessoa com pensão completa incluída - 6 dias / 5 noites de Ter 31 Mar 2015 a Dom 5 Abr 2015. Peq. Almoço no hotel, almoço e Jantar no "meal center" do torneio. Chegada com jantar incluído, saída com almoço incluído. Todas as equipas
devem de usar o seu próprio transporte para os jogos. Todas as equipas participantes em alternativa poderão solicitar um serviço de aluguer de autocarros ou o serviço de shuttle bus durante a semana do torneio.

(2) Preços por pessoa com pensão completa incluída - 6 dias / 5 noites de Ter 31 Mar 2015 a Dom 5 Abr 2015. Peq. Almoço no hotel, almoço e Jantar no "meal center" do torneio. Chegada com jantar incluído, saída com almoço incluído. Todas as equipas
devem de usar o seu próprio transporte para os jogos. Todas as equipas participantes em alternativa poderão solicitar um serviço de aluguer de autocarros durante a semana do torneio. Esta opção de alojamento não tem disponível o sistema de
shuttle bus.

(3) Preço só por um transfer.
(4) Preços por pessoa por dia.
(5) Preços por dia. Max 10 horas a conduzir até um máximo de 12 horas de serviço. Max. 200 milhas / dia.
(6) Preços por equipa.
(7) Preço por cartão. Está incluído o transporte dentro do sistema shuttle. Está incluído a entrada para a cerimónia de abertura.
(8) Incluído para os pacotes de alojamento/alimentação para reservas através do IberCup. Incluído para os participantes com a opção de alojamento. Não é necessário adicionar este custo se reservar o alojamento através do IberCup.
(9) Preços por refeição fora do pacote de alojamento/alimentação.
(10) Preço por KIT por pessoa. Inclui 150 cartões Kit Borla e uma T-Shirt “Eu Vou ao IberCup”.
(11)Preços por pessoa com mais de 12 anos. Grátis para todos os participantes com o IberCard.

Nota: Todos os preços são em EUROS. Quando recebermos o seu pagamento de reserva no torneio (1000 €por equipa) para participar no torneio, podemos confirmar o seu lugar no IberCup e no seu alojamento escolhido. Se registar a sua equipa on-line, 
mas não realizar o pagamento inicial, a inscrição não será válida. A distribuição dos participantes nos alojamentos é administrada pelo IberCup. Condições válidas para reservas feitas através do IberCup. Sujeito a confirmação de disponibilidade no dia da 
reserva.



Condições Especiais:
- Oferta 60% do custo da taxa de inscrição da equipa.
- Oferta no pacote escolhido, para 1 responsável por cada 25 pessoas pagantes. (Excluí a oferta do voo para o
responsável caso optem por essa hipótese).
- Desconto de 30€ por participante em qualquer das opções de alojamento. (Pacote com refeições incluidas).
- Desconto de 5€ no Kit Borla (Inclui 150 cartões por pessoa - Só disponivel para jogadores e responsaveis).
- 1 T-shirt “Eu Vou ao IberCup” por participante para quem adquirir o Kit Borla. (Limitado ao stock existente).
- Promoção válida até 20 de Outubro 2015.

Alojamento:
- 6 dias / 5 noites de 31 Março - 5 Abril 2015.

- Alojamento em Hoteis com refeições incluidas. Peq. Almoço no Hotel, almoço e jantar no “Meal Center”.
- Chegada com jantar incluido, regresso com almoço incluido.
- O preço base por pessoa em Hotel está calculado por pessoa para ocupação mínima de 4 ou 5 pessoas em cada quarto. 
- Cada quarto tem apenas 2 camas tamanho "Queen" ou 1 cama tamanho "King" mais um sofá cama, onde cada 
2 pessoas dividem a mesma cama. 
- Iber Card.
- Informação do torneio.
- Sujeito a confirmação de disponibilidade no dia da reserva.
- Condições válidas para reservas feitas através do IberCup. 

Logística :
A equipa deverá chegar dia 31 de Março.
Regresso dia 5 de Abril depois das finais. Os alojamentos deverão ser deixados livres antes das 12h no dia de saída.

Transporte no torneio:
Todas as equipas devem de usar o seu próprio transporte para os jogos. Todas as equipas participantes em alternativa 
poderão solicitar um serviço de aluguer de autocarros ou o serviço de shuttle bus durante a semana do torneio.

Simulação de Custos com Transporte Incluído através do IberCup:
1 - Hotel Grupo 1 (Pacote Económico com transporte para os jogos e refeições incluídas) = 460€ por participante 
utilizando a rede shuttle bus.
2 - Hotel Grupo 2 (Pacote com transporte para os jogos e refeições incluídas) = 490€ por participante utilizando a rede 
shuttle bus. 
- O sistema de Shuttle bus apenas funciona como um transfer para os jogos e não serve para transporte para atividades 
de lazer ou para levar equipas para a praia.
3 - Transfers do Aeroporto de TAMPA = 575€ x 2 serviços.
4 - Transfers do Aeroporto de MIAMI = 1450€ x 2 serviços. 

Simulação de Custos sem Transporte através do IberCup:
1 - Hotel Grupo 1 (Pacote Económico com refeições incluídas) = 380€ por participante sem utilizar a rede shuttle bus. 
2 - Hotel Grupo 2 (Pacote com refeições incluídas) = 410€ por participante sem utilizar a rede shuttle bus. 

Inscrição:
Por forma a validar esta ofertas são necessários 2 passos para oficializar a participação das equipas:
1 - Registo online em www.ibercup.com
2 - Pagamento do sinal de reserva 1000€ por equipa. (350€ até 20 de Outubro e 650€ até final de Dezembro).

Após estes procedimentos a organização confirmará a inscrição das equipas.

TABELA DE PROMOÇÃO ESPECIAL
Valores promocionais válidos para inscrições com um pagamento de sinal (1000€ por equipa) até dia 20 

de Outubro 2014. A promoção contempla também a oferta no pacote escolhido, para 1 responsável 
por cada 25 participantes. (Excluí a oferta do voo para o responsável caso optem por essa hipótese).

Localização: Tampa/Sarasota
Estado/Região: Florida
País: USA
Datas: 1 - 5 Abr 2015
Alojamento: 31 Mar - 5 Abr 2015 
Noites: 5

http://www.ibercup.com/


PROMOÇÃO ESPECIAL 315€ 55€ 315€ 55€ 365€ 65€ 465€ 90€

PROMOÇÃO ESPECIAL 315€ 55€ 315€ 55€ 365€ 65€ 465€ 90€

PROMOÇÃO ESPECIAL 110€ 22€ 137€ 28€ 185€ 37€ 275€ 55€ 550€ 110€

NORMAL 335€ 60€ 335€ 60€ 385€ 70€ 485€ 95€

TABELA DE PROMOÇÃO ESPECIAL
Valores promocionais válidos para inscrições com um pagamento de sinal (1000€ por equipa) até dia 20 
de Outubro 2014. A promoção contempla também a oferta no pacote escolhido para 1 responsável por 

cada Equipa (para um mínimo de 16 participantes).

NORMAL 120€ 24€ 150€ 30€ 200€ 40€ 300€ 60€ 600€ 120€

Localização: Marbella/Estepona
Estado/Região: Costa del Sol
País: ESPANHA
Datas: 23 - 27 Jun 2015
Alojamento: 22 - 27 Jun 2015 
Noites: 5

QUARTO 5 PAX DIA EXT. 4 PAX DIA EXT. 3 PAX DIA EXT. 2 PAX DIA EXT. 1 PAX DIA EXT.

TRANSPORTE AEROPORTO (4) SHUTTLE BUS (5) BUS PRIVADO (6)

345€ 1000€ 1450€ 2200€ 3100€ 10€ 480€

MALAGA SEVILHA FARO LISBOA MADRID DIA JOGOS DIA TORNEIO

TAXA EQUIPA (7) 200€

HOTEIS APARTAMENTOS (1) - PREÇOS POR PESSOA SEM REFEIÇÕES - (6 Dias / 5 Noites)

NORMAL 315€ 56€ 315€ 56€ 365€ 66€ 460€ 85€

QUARTO 4 PAX » DIA EXT. 3 PAX DIA EXT. 2 PAX DIA EXT. 1 PAX DIA EXT.

HOTEIS 3 ESTRELAS (2) - PREÇOS POR PESSOA COM PENSÃO COMPLETA INCLUIDA - (6 Dias / 5 Noites)

NORMAL 335€ 60€ 335€ 60€ 385€ 70€ 485€ 95€

QUARTO 4 PAX » DIA EXT. 3 PAX DIA EXT. 2 PAX DIA EXT. 1 PAX DIA EXT.

HOTEIS 4 ESTRELAS (3) - PREÇOS POR PESSOA COM PENSÃO COMPLETA INCLUIDA - (6 Dias / 5 Noites)

QUARTO 4 PAX » DIA EXT. 3 PAX DIA EXT. 2 PAX DIA EXT. 1 PAX DIA EXT.

HOTEIS NA PRAIA (2) - PREÇOS POR PESSOA COM PENSÃO COMPLETA INCLUIDA - (6 Dias / 5 Noites)

TX PARTIC EQUIPAS LOCAIS (8) 65€

PROMOÇÃO ESPECIAL 295€ 52€ 295€ 52€ 345€ 62€ 440€ 80€

(Até 20 de Out)

(Até 20 de Out)

(Até 20 de Out)

(Até 20 de Out)

PROMOÇÃO ESPECIAL 60€

PROMOÇÃO ESPECIAL 100€

(1) Preços por pessoa sem comidas - 6 dias / 5 noites de Seg 22 Jun 2015 a Sab 27 Jun 2015. Todas as equipas devem de usar o seu próprio transporte para os jogos. Todas as equipas participantes em alternativa poderão solicitar um serviço de aluguer de
autocarros durante a semana do torneio. Esta opção de alojamento não tem disponível o sistema de shuttle bus. A taxa de participante não está incluída no preço do alojamento.

(2) Preços por pessoa com pensão completa incluída - 6 dias / 5 noites de Seg 22 Jun 2015 a Sab 27 Jun 2015. Todas as refeições são no hotel. Chegada com jantar incluído, saída com almoço incluído. Todas as equipas devem de usar o seu próprio
transporte para os jogos. Todas as equipas participantes em alternativa poderão solicitar um serviço de aluguer de autocarros durante a semana do torneio. Esta opção de alojamento não tem disponível o sistema de shuttle bus. O Ibercard e a taxa de
alojamento estão incluídas no preço.

(3) Preços por pessoa com pensão completa incluída - 6 dias / 5 noites de Seg 22 Jun 2015 a Sab 27 Jun 2015. Todas as refeições são no hotel. Chegada com jantar incluído, saída com almoço incluído. Todas as equipas devem de usar o seu próprio
transporte para os jogos. Todas as equipas participantes em alternativa poderão solicitar um serviço de aluguer de autocarros ou o serviço de shuttle bus durante a semana do torneio. Esta opção de alojamento não tem disponível o sistema de shuttle
bus. O Ibercard e a taxa de alojamento estão incluídas no preço.

(4) Preço só por um transfer.
(5) Preços por pessoa por dia.
(6) Preços por dia. Max 9 horas a conduzir até um máximo de 12 horas de serviço. Max. 200 km / dia.
(7) Preços por equipa.
(8) Preço por participante. Este custo é aplicado só para equipas locais e a participantes na opção de apartamentos . Na opção de apartamentos este custo é aplicado só aos participantes e não aos familiares.
(9) Preço por participante. O custo da taxa de participante não se aplica aos participantes com a opção de alojamento em hotel.
(10)Preços por refeição fora do pacote de alojamento/alimentação.
(11)Preço por KIT por pessoa. Inclui 100 cartões Kit Borla e uma T-Shirt “Eu Vou ao IberCup”.
(12)Preços por pessoa com mais de 12 anos. Grátis para todos os participantes com o IberCard.

Nota: Todos os preços são em EUROS mais "usual" na Europa. Quando recebermos o seu pagamento de reserva no torneio (1000€ por equipa) para participar no torneio, podemos confirmar o seu lugar no IberCup e no seu alojamento escolhido. Se 
registar a sua equipa on-line, mas não realizar o pagamento inicial, a inscrição não será válida. A distribuição dos participantes nos alojamentos é administrada pelo IberCup. Condições válidas para reservas feitas através 
do IberCup. Sujeito a confirmação de disponibilidade no dia da reserva.

EXTRA
S

REFEIÇÕES EXT. (10) KIT (11)

ALMOÇO OU JANTAR BORLA

10€ 10€TX PARTIC C/ALOJAMENTO (9) 0€ CER. ABERTURA (12) 4€



Condições Especiais:
- Oferta 50% do custo da taxa de inscrição da equipa.
- Oferta no pacote escolhido, para 1 responsável por cada Equipa (para um mínimo de 16 pessoas pagantes).
- Desconto de 10€ por participante com alojamento em Apartamentos. (Pacote sem refeições incluidas).
- Desconto de 20€ por participante em Hotel 3 e 4 estrelas. (Pacote com refeições incluidas).
- Desconto de 5€ no Kit Borla (Inclui 100 cartões por pessoa - Só disponivel para jogadores e responsaveis).
- 1 T-shirt “Eu Vou ao IberCup” por participante para quem adquirir o Kit Borla. (Limitado ao stock existente).
- Promoção válida até 20 de Outubro 2014.

Alojamento:
- 6 dias / 5 noites de 22 - 27 Junho 2015.

Apartamentos:
- Alojamento em Apartamentos sem refeições incluidas.
- A taxa de participante nesta opção não está incluída. 
- O preço base por pessoa em Apartamentos está definido para uma ocupação em Apartamentos para 5 pax. 
- Todos os apartamentos têm pelo menos um sofá-cama ou uma cama extra. 
- Todos os apartamentos estão equipados com frigorifico, micro-ondas, maquina de lavar roupa, maquina de lavar loiça, fogão, torradeira e máquina 
de café. 
- Não inclui Kit de limpeza para cozinha ou para banhos nos apartamentos. 
- Não inclui qualquer limpeza nos apartamentos, troca de toalhas ou troca de papel higiénico.

Hoteis:
- Alojamento em Hoteis com refeições incluidas. Todas as refeições no hotel.
- Chegada com jantar incluido, regresso com almoço incluido.
- O preço base por pessoa em Hotel está definido para uma ocupação em quartos triplos ou quádruplos. Todos os quartos triplos ou quádruplos têm 
pelo menos uma cama extra. 
- A taxa de alojamento nesta opção está incluída.

Mais condições nas 2 opções:
- Iber Card.
- Informação do torneio.
- Sujeito a confirmação de disponibilidade no dia da reserva.
- Condições válidas para reservas feitas através do IberCup. 

Logistica :
A equipa deverá chegar dia 22 de Junho.
Regresso dia 27 de Junho depois das finais. Os alojamentos deverão ser deixados livres antes das 12h no dia de saída.

Transporte no torneio:
Todas as equipas devem de organizar o seu próprio transporte para os jogos.
1ª Opção - Viajar no seu próprio transporte.
2ª Opção - Através da organização Portugal-Marbella-Portugal incluindo o transporte para os jogos (max. 200km dia) = 3400€

Simulação de Custos com Transporte Incluído através do IberCup (Viagem e jogos):
1 - Apartamentos (Pacote Económico sem refeições incluídas) = aproximadamente 178€ por participante para uma ocupação mínima de 50 pessoas 
no autocarro. (Esta simulação não inclui o custo da taxa de participante).
2 - Hotel 3 Estrelas (Pacote com refeições incluídas) = aproximadamente 363€ por participante para uma ocupação mínima de 50 pessoas no 
autocarro.
3 - Hotel 4 Estrelas (Pacote com refeições incluídas) = aproximadamente 383€ por participante para uma ocupação mínima de 50 pessoas no 
autocarro.

Simulação de Custos sem Transporte através do IberCup:
1 - Apartamentos (Pacote Económico sem refeições incluídas) = 110€ por participante. (Esta simulação não inclui o custo da taxa de participantes).
2 - Hotel 3 Estrelas (Pacote com refeições incluídas) = 295€ por participante. (Esta simulação já inclui o custo das refeições e da taxa de participante).
3 - Hotel 4 Estrelas (Pacote com refeições incluídas) = 315€ por participante. (Esta simulação já inclui o custo das refeições e da taxa de participante).

Inscrição:
Por forma a validar esta ofertas são necessários 2 passos para oficializar a participação das equipas:
1 - Registo online em www.ibercup.com
2 - Pagamento do sinal de reserva 1000€ por equipa. (350€ até 20 de Outubro e 650€ até final de Dezembro). 

Após estes procedimentos a organização confirmará a inscrição das equipas.

TABELA DE PROMOÇÃO ESPECIAL
Valores promocionais válidos para inscrições com um pagamento de sinal (1000€ por equipa) até dia 20 
de Outubro 2014. A promoção contempla também a oferta no pacote escolhido para 1 responsável por 

cada Equipa (para um mínimo de 16 participantes).

Localização: Marbella/Estepona
Estado/Região: Costa del Sol
País: ESPANHA
Datas: 23 - 27 Jun 2015
Alojamento: 22 - 27 Jun 2015 
Noites: 5

http://www.ibercup.com/


PROMOÇÃO ESPECIAL 205€ 220€ 265€ 15€

TRANSPORTE AEROPORTO (4) SHUTTLE BUS (5) BUS PRIVADO(6)

215€ 1100€ 1100€ 1600€ 2200€ 3400€ 10€ 480€

LISBOA PORTO FARO SEVILHA MALAGA MADRID DIA JOGOS DIA TORNEIO

TAXA EQUIPA (7) 250€

NORMA
L

330€ 40€ 390€ 60€ 410€ 60€ ----- -----

QUARTO 4 PAX » DIA EXT. 3 PAX DIA EXT. 2 PAX DIA EXT. 1 PAX DIA EXT.

PROMOÇÃO ESPECIAL 305€ 37€ 360€ 55€ 380€ 55€ ----- -----

BUNGALOWS (2) - PREÇOS POR PESSOA COM PENSÃO COMPLETA INCLUIDA - (7 Dias / 6 Noites)

NORMAL 225€ 240€ 285€ 15€

SEM CAMA / SEM COLCHÃO COM COLCHÃO DE AR COM CAMA DIA EXT. (15)

ESCOLAS (1) - PREÇOS POR PESSOA COM PENSÃO COMPLETA INCLUIDA - (7 Dias / 6 Noites)

NORMAL 390€ 60€ 390€ 60€ 450€ 70€ 580€ 93€

QUARTO 4 PAX » DIA EXT. 3 PAX DIA EXT. 2 PAX DIA EXT. 1 PAX DIA EXT.

PROMOÇÃO ESPECIAL 360€ 55€ 360€ 55€ 410€ 65€ 530€ 80€

HOTEIS 3 ESTRELAS (3) - PREÇOS POR PESSOA COM PENSÃO COMPLETA INCLUIDA - (7 Dias / 6 Noites)

NORMAL 470€ 70€ 470€ 70€ 540€ 85€ 665€ 103€

QUARTO 4 PAX » DIA EXT. 3 PAX DIA EXT. 2 PAX DIA EXT. 1 PAX DIA EXT.

PROMOÇÃO ESPECIAL 425€ 65€ 425€ 65€ 490€ 75€ 610€ 95€

HOTEIS 4 ESTRELAS (3) - PREÇOS POR PESSOA COM PENSÃO COMPLETA INCLUIDA - (7 Dias / 6 Noites)

TABELA DE PROMOÇÃO ESPECIAL
Valores promocionais válidos para inscrições com um pagamento de sinal (1000€ por equipa) até dia 20 
de Outubro 2014. A promoção contempla também a oferta no pacote escolhido para 1 responsável por 

cada Equipa (para um mínimo de 16 participantes).

Localização: Estoril/Cascais
Estado/Região: Lisboa
País: Portugal
Datas: 30 Jun - 5 Jul 2015
Alojamento: 29 Jun - 5 Jul 2015 
Noites: 6

(Até 20 de Out)

(Até 20 de Out)

(Até 20 de Out)

(Até 20 de Out)

(1) Preços por pessoa com pensão completa incluída - 7 dias / 6 noites de Seg 29 Jun 2015 a Dom 5 Jul 2015. Todas as refeições são na escola. Chegada com jantar incluído, saída com almoço incluído. O IberCard está incluído neste pacote de alojamento para os participantes. Dá
livre acesso aos transportes públicos em comboio entre Cascais e Lisboa. Outros sistemas de transporte público, como Buscas, Scotturb e SATU, asseguram as conexões entre as estações de comboio e complexos de futebol. Todas as equipas participantes em alternativa
podem solicitar um serviço de aluguer de autocarros privados ou o serviço de shuttle bus durante toda a semana do torneio. Na opção de alojamento em escolas, as equipas podem utilizar o transporte público para chegar aos campos de futebol. O Ibercard e a taxa de
alojamento estão incluídas no preço.

(2) Preços por pessoa com pensão completa incluída - 7 dias / 6 noites de Seg 29 Jun 2015 a Dom 5 Jul 2015. Todas as refeições são no restaurante dos bungalows. Chegada com jantar incluído, saída com almoço incluído. Todas as equipas devem de usar o seu próprio transporte
para os jogos. Todas as equipas participantes em alternativa poderão solicitar um serviço de aluguer de autocarros ou o serviço de shuttle bus durante a semana do torneio. O Ibercard e a taxa de alojamento estão incluídas no preço.

(3) Preços por pessoa com pensão completa incluída - 7 dias / 6 noites de Seg 29 Jun 2015 a Dom 5 Jul 2015. Peq. Almoço no hotel, almoço e jantar no “Meal Center” dos Salesianos. Chegada com jantar incluído, saida com almoço incluído. O IberCard está incluído neste pacote
de alojamento para os participantes. Dá livre acesso aos transportes públicos em comboio entre Cascais e Lisboa. Outros sistemas de transporte público, como Buscas, Scotturb e SATU, asseguram as conexões entre as estações de comboio e complexos de futebol. Todas as
equipas participantes em alternativa podem solicitar um serviço de aluguer de autocarros privados ou o serviço de shuttle bus durante toda a semana do torneio. Na opção de alojamento em hotéis, as equipas podem utilizar o transporte público para chegar aos campos de
futebol. Todas as equipas participantes em alternativa podem solicitar um serviço de aluguer de autocarros privados durante toda a semana do torneio. O Ibercard e a taxa de alojamento estão incluídas no preço. Alguns hotéis não têm acesso ao sistema de transporte público
como o caso dos hotéis Ibis, Hotel Pestana Sintra e Hotel Real Oeiras. Nas 3 opções todas as equipas devem de utilizar o seu próprio meio de transporte.

(4) Preço só por um transfer.
(5) Preços por pessoa por dia.
(6) Preços por dia. Max 9 horas a conduzir até um máximo de 12 horas de serviço. Max. 200 km / dia.
(7) Preços por equipa.
(8) Preço por participante. Este custo é aplicado só para equipas locais.
(9) Preço por participante. O custo da taxa de participante não se aplica aos participantes com a opção de alojamento.
(10) Preço por cartão. Está incluído o transporte dentro do sistema de transportes do torneio. Está incluído a entrada para a cerimónia de abertura.
(11) Incluído para os pacotes de alojamento/alimentação para reservas através do IberCup. Incluído para os participantes com a opção de alojamento. Não é necessário adicionar este custo se reservar o alojamento através do IberCup.
(12) Preços por refeição fora do pacote de alojamento/alimentação.
(13) Preço por KIT por pessoa. Inclui 100 cartões Kit Borla e uma T-Shirt “Eu Vou ao IberCup” para equipas alojadas através do IberCup. Inclui 50 cartões Kit Borla e uma T-Shirt “Eu Vou ao IberCup” para equipas sem alojamento/locais.
(14) Preços por pessoa com mais de 12 anos. Grátis para todos os participantes com o IberCard.
(15) Preço sem refeições incluídas.
Nota: Todos os preços são em EUROS mais "usual" na Europa. Quando recebermos o seu pagamento de reserva no torneio (1000€ por equipa) para participar no torneio, podemos confirmar
o seu lugar no IberCup e no seu alojamento escolhido. Se registar a sua equipa on-line, mas não realizar o pagamento inicial, a inscrição não será válida. A distribuição dos
participantes nos alojamentos é administrada pelo IberCup. Condições válidas para reservas feitas através do IberCup. Sujeito a confirmação de disponibilidade no dia
da reserva.

EXTRA
S

SACO-CAMA IBERCARD (10) MEAL CARD (11) REFEIÇÕES EXT. (12) KIT (13)

6 REF. 12 REF. ALMOÇO OU JANTAR P. ALMOÇO BORLA15€ 50€

50€ 100€ 10€ 5€ 10€

TX PARTIC EQUIPAS LOCAIS (8) 65€

CER. ABERTURA (14) 4€TX PARTIC C/ALOJAMENTO (9) 0€



Condições Especiais:
- Oferta 50% do custo da taxa de inscrição da equipa.
- Oferta no pacote escolhido, para 1 responsável por cada Equipa (para um mínimo de 16 pessoas pagantes).
- Desconto de 20€ por participante com alojamento em Escolas.
- Desconto de 30€ por participante em Bungalows ou Hotel 3 estrelas.
- Desconto de 35€ por participante em Hotel 4 estrelas.
- Desconto de 5€ no Kit Borla (Inclui 100 cartões por pessoa - Só disponivel para jogadores e responsaveis).

- 1 T-shirt “Eu Vou ao IberCup” por participante para quem adquirir o Kit Borla. (Limitado ao stock existente).
- Promoção válida até 20 de Outubro 2015.

Alojamento:
- 7 dias / 6 noites de 29 Junho - 5 Julho 2015.

- Alojamentos com refeições incluidas.
- Chegada com jantar incluido, regresso com almoço incluido.
- O Alojamento em Escolas permite: Mínimo um, máximo quatro líderes por equipa podem permanecer na escola. Uma sala de aula por 
equipa. Todas as pessoas alojadas na escola têm de pagar o custo de alojamento. Saco-cama ou camas não estão incluídas no preço. Os 
participantes podem alugar sacos-cama à organização com um custo adicional por pessoa por semana.
- O preço base por pessoa em Bungalows é em multi distribuição acima de 4 pessoas em cada Bungalow. Cada Bungalow tem pelo menos 
uma cama de casal para 2 pessoas.
- O preço base por pessoa em Hotel está definido para uma ocupação em quartos triplos ou quádruplos. Todos os quartos triplos ou 
quádruplos têm pelo menos uma cama extra.
- Iber Card.
- Informação do torneio.
- Sujeito a confirmação de disponibilidade no dia da reserva.
- Condições válidas para reservas feitas através do IberCup. 

Logística :
A equipa deverá chegar dia 29 de Junho.
Regresso dia 5 de Julho depois das finais. Os alojamentos deverão ser deixados livres antes das 12h no dia de saída.

Transporte no torneio:
Em 90% dos alojamentos pode-se utilizar a rede pública de transportes para chegar aos campos de futebol. Todas as equipas participantes 
em alternativa podem solicitar um serviço de aluguer de autocarros privados ou o serviço de shuttle bus durante toda a semana do torneio. 

Simulação de Custos com Transporte Incluído através do IberCup: (Só para Jogos)
1 - Escolas (Pacote Económico com transporte para os jogos e com refeições incluídas) = 205€ por participante utilizando a rede de 
transportes públicos.
2 - Bungalows (Pacote com transporte para os jogos e com refeições incluídas) = 365€ por participante utilizando a rede de shuttle bus.
3 - Hotel 3 Estrelas* (Pacote com transporte para os jogos e com refeições incluídas) = 360€ por participante utilizando a rede de 
transportes públicos.

Simulação de Custos sem Transporte através do IberCup:
1 - Escolas (Pacote Económico com transporte para os jogos e com refeições incluídas) = 205€ por participante. Poderão utilizar na mesma a 
rede de transportes públicos do IberCup.
2 - Bungalows (Pacote sem transporte para os jogos e com refeições incluídas) = 305€ por participante.
3 - Hotel 3 Estrelas* (Pacote com transporte para os jogos e com refeições incluídas) = 360€ por participante. Poderão utilizar na mesma a 
rede de transportes públicos do IberCup.
* Nem todos os hotéis 3 estrelas têm acesso à rede de transportes públicos. Por favor solicitar informação.

Inscrição:
Por forma a validar esta ofertas são necessários 2 passos para oficializar a participação das equipas:
1 - Registo online em www.ibercup.com

2 - Pagamento do sinal de reserva 1000€ por equipa. (350€ até 20 de Outubro e 650€ até final de Dezembro). 

Após estes procedimentos a organização confirmará a inscrição das equipas.

TABELA DE PROMOÇÃO ESPECIAL COM ALOJAMENTO
Valores promocionais válidos para inscrições com um pagamento de sinal (1000€ por equipa) até dia 20 
de Outubro 2014. A promoção contempla também a oferta no pacote escolhido para 1 responsável por 

cada Equipa (para um mínimo de 16 participantes).

Localização: Estoril/Cascais
Estado/Região: Lisboa
País: Portugal
Datas: 30 Jun - 5 Jul 2015
Alojamento: 29 Jun - 5 Jul 2015 
Noites: 6

http://www.ibercup.com/


Condições Normais:
- Taxa inscrição de cada equipa = 250€
- Taxa de participante = 65€

Condições Especiais para a Participação de 4 equipas ou mais:
- Oferta 50% do custo da taxa de inscrição da equipa. (Válido para inscrições de 4 ou mais equipas por clube).
- Oferta para 1 responsável por cada Equipa (para um mínimo de 16 participantes pagantes).
- Desconto de 5€ por participante.
- Desconto de 5€ no Kit Borla (Inclui 50 cartões por pessoa - Só disponivel para jogadores e responsaveis).
- 1 T-shirt “Eu Vou ao IberCup” por participante para quem adquirir o Kit Borla. (Limitado ao stock existente).
- Promoção válida até 20 de Outubro 2015.

Inscrição:
Por forma a validar esta ofertas são necessários 2 passos para oficializar a participação das equipas:
1 - Registo online em www.ibercup.com
2 - Pagamento do sinal de reserva 250€ por equipa.

Após estes procedimentos a organização confirmará a inscrição das equipas.

TABELA DE PROMOÇÃO ESPECIAL SEM ALOJAMENTO
Valores promocionais válidos para inscrições com um pagamento de sinal (250€ por equipa) até dia 20 
de Outubro 2014. A promoção contempla também a oferta no pacote escolhido para 1 responsável por 

cada Equipa (para um mínimo de 16 participantes).
*Disponível só para equipas locais.

Localização: Estoril/Cascais
Estado/Região: Lisboa
País: Portugal
Datas: 30 Jun - 5 Jul 2015
Alojamento: 29 Jun - 5 Jul 2015 
Noites: 6

http://www.ibercup.com/


Joga no IBERCUP 2015 de Borla!
A Sport-Trips, entidade organizadora do IBERCUP tem a formula mágica para poderes jogar À BORLA! Alguma vez pensaste ser possível jogar e levares toda a equipa 
à borla para um dos maiores Mundiais de Futebol Juvenil no planeta.
A Sport-Trips como forma de promoção da marca e dos seus serviços irá sortear num concurso 2 viagens para 2 pessoas. O concurso será feito através da aquisição 
de cartões numerados de 1 - 99 999 e está autorizado pelo MAI (Min. Adm. Interna).
1º Prémio – Viagem para duas pessoas em regime TI a Palma de Mallorca (7 noites).
2º Prémio – Viagem para duas pessoas em regime PA aos Açores (5 noites).
Como funciona?
- Ao inscreveres a equipa online e depois do primeiro pagamento disponibilizamos às equipas interessadas o KIT Borla.
- O KIT Borla tem como objetivo o das equipas poderem angariar verbas e autofinanciarem-se para a sua participação no torneio.
- Cada KIT Borla terá um número definido de cartões numerados de acordo com o torneio onde irás participar, que servem para entrar no concurso.
- Os Kits são limitados.
- Cada participante poderá adquirir os KIT`s que quiser. (solicitar informações).
- Se não fores a tempo de os adquirir podes na mesma participar no IberCup.
- O Kit Borla é um extra para te poder ajudar na participação do torneio mas não é obrigatório.
- O Kit Borla só pode ser adquirido através do responsável da equipa diretamente com a organização do Torneio.
- Cada participante poderá adquirir o seu Kit Borla com os referidos cartões, basta solicitá-lo à organização no momento da inscrição. 
- Cada Kit Borla inclui 1 T-Shirt oficial IberCup
Como ir à borla?
- Cada Kit Borla terá um número definido de cartões numerados disponíveis por participante de acordo com o torneio onde irás participar, onde cada participante só 
os terá de distribuir.
- Ao distribuir os cartões deverão explicar que estes cartões destinam-se a um concurso e que ficam habilitados aos prémios referidos.
- Ao oferecer os cartões poderão referir que os mesmos são uma forma de angariar verbas para a Vossa participação mas que a pessoa a quem oferecem está livre 
de vos dar em troca o que quiser e não está obrigado a nada. Está apenas a ajudar-vos.
- Cada participante poderá sugerir como valor para o cartão o que bem entender. Sugerimos 2$ por cartão. 
- A quantidade de KIT´s Borla adquiridos depende da modalidade de participação escolhida e estão representados no quadro em cima.
- Cada participante angaria o dinheiro que conseguir. A distribuição e angariação de fundos é da inteira responsabilidade e benefício das equipas. 
- A Sport-Trips só receberá o valor de custo correspondente ao pacote escolhido de participação e não tem qualquer ganho com referidos cartões. 
- Caso o participante consiga reunir um valor superior ao do pacote escolhido, fará o que bem entender com esse dinheiro.

* portes de envio dos Kit`s são um custo das equipas.

NORMAL 150 1 10€

CARTÕES (1) T-SHIRTS (1) VALOR (1)

PROMOÇÃO ESPECIAL 175 1 5€

IBERCUP USA

(Até 20 de Out)

(Até 20 de Out)

NORMAL 100 1 10€

CARTÕES (1) T-SHIRTS (1) VALOR (1)

PROMOÇÃO ESPECIAL 120 1 5€

IBERCUP COSTA DEL SOL

NORMAL 100 1 10€

CARTÕES COM ALOJAMENTO (1) T-SHIRTS (1) VALOR (1)

PROMOÇÃO ESPECIAL 120 1 5€

IBERCUP ESTORIL

NORMAL 50 1 10€

CARTÕES SEM ALOJAMENTO (1) T-SHIRTS (1) VALOR (1)

PROMOÇÃO ESPECIAL 60 1 5€

IBERCUP ESTORIL

(Até 20 de Out)

(1) Por pessoa.


