Torcida Brasil Copa do Mundo FIFA 2018 –
Copa Completa Somente Terrestre 34 dias

Roteiro dia a dia
1º Dia - 14.JUNHO - CHEGADA: BRASIL / MOSCOU
Está é uma programação provisória. Detalhes serão apresentados no futuro após o sorteio das
chaves que será realizado pela FIFA. Roteiro de viagem deverá sofrer alterações após
confirmação das datas dos jogos do brasil. Os roteiros Podem iniciar por moscou ou são
petesburgo. Pela manhã chegada do destino de origem. Traslado para o hotel, acomodação e
pernoite.
2º Dia - 15.JUNHO - MOSCOU
Dia de Jogo. (A definição será confirmada apos o sorteio de chaves que será realizado pela Fifa)
3º Dia - 16.JUNHO - MOSCOU
Visita Panorâmica por Moscou.
4º Dia - 17.JUNHO - MOSCOU
Dia livre.
5º Dia - 18.JUNHO - MOSCOU
Dia livre.
6º Dia - 19.JUNHO - MOSCOU

Dia livre.
7º Dia - 20.JUNHO - MOSCOU
Dia de Jogo. (A definição será confirmada após o sorteio de chaves que será realizado pela
FIFA)
8º Dia - 21.JUNHO - MOSCOU
Dia livre.
9º Dia - 22.JUNHO - MOSCOU
Dia livre.
10º Dia - 23.JUNHO - MOSCOU
Dia livre.
11º Dia - 24.JUNHO - MOSCOU
Dia livre.
11º Dia - 24.JUNHO - MOSCOU
Dia de Jogo. (A definição será confirmada após o sorteio de chaves que será realizado pela
FIFA)
13º Dia - 26.JUNHO - MOSCOU / SÃO PETERSBURGO
Dia livre.
14º Dia - 27.JUNHO - MOSCOU
Dia livre.
15º Dia - 28.JUNHO - MOSCOU
Dia livre.
16º Dia - 29.JUNHO - MOSCOU / SÃO PETERSBURGO
Pela manhã check out e traslado para a estação de trem. Chegada e traslado para o hotel
previsto.
17º Dia - 30.JUNHO - SÃO PETERSBURGO
Visita Panorâmica por São Petersburgo.
18º Dia - 01.JULHO - SÃO PETERSBURGO
Dia de Jogo. (A definição será confirmada após o sorteio de chaves que será realizado pela
FIFA)
19º Dia - 02.JULHO - SÃO PETERSBURGO
Dia livre.
20º Dia - 03.JULHO - SÃO PETERSBURGO

Dia livre.
21º Dia - 04.JULHO - SÃO PETERSBURGO
Dia livre.
22º Dia - 05.JULHO - SÃO PETERSBURGO
Dia livre.
23º Dia - 06.JULHO - SÃO PETERSBURGO
Dia livre.
24º Dia - 07.JULHO - SÃO PETERSBURGO
Dia de Jogo. (A definição será confirmada após o sorteio de chaves que será realizado pela
FIFA)
25º Dia - 08.JULHO - SÃO PETERSBURGO
Dia livre.
26º Dia - 09.JULHO - SÃO PETERSBURGO
Dia livre.
27º Dia - 10.JULHO - SÃO PETERSBURGO
Dia livre.
28º Dia - 11.JULHO - SÃO PETERSBURGO / MOSCOU
Pela manhã check out e traslado para a estação de trem. Chegada e traslado ao hotel. Dia de
jogo (A definição será confirmada após o sorteio de chaves que será realizado pela Fifa).
29º Dia - 12.JULHO - MOSCOU
Dia livre.
30º Dia - 13.JULHO - MOSCOU
Dia livre.
31º Dia - 14.JULHO - MOSCOU
Dia livre.
32º Dia - 15.JULHO - MOSCOU
Dia de Jogo. (A definição será confirmada apos o sorteio de chaves que será realizado pela Fifa)
33º Dia - 16.JULHO - MOSCOU
Dia livre.
34º Dia - 17.JULHO - MOSCOU / BRASIL
Em horário determinado, check out do hotel e traslado para o aeroporto. Retorno para o Brasil

Opções de hospedagem Descrição Roteiro
Detalhes do PacoteNo pacote estão incluídos: - Acomodação com café da manhã nas cidades
de Moscou e São Petersburgo.
- Hoteis e numero de noites de acordo com o pacote escolhido.
- Traslado de chegada e saída em Moscou e São Petersburgo.
- Bilhete de trem em classe econômica (Moscou / São Petersburgo ou vice versa)
- Visitas panorâmicas em Moscou e São Petersburgo.
- Traslados in / out nas cidades onde acontecerão os jogos do hotel para o estádio.
- Guia brasileiro acompanhando.
- Dicas de viagem online
- Seguro viagem

Observação do Pacote:
Condições Gerais:
- Preços por pessoa em Euro, sujeitos à alteração sem prévio aviso
- Não inclui IRRF: Single: EUR 494 / DBL: EUR 263 / TPL EUR 137
- Seguro calculado com base em passageiros de 0 a 69 anos. Consulte-nos sobre valor de
seguro para pessoas acima de 69 anos
- A programação poderá sofrer alteração e será confirmada após o sorteio de chaves e grupos
que será realizado pela FIFA.
- A ordem de chegada e saída das cidades poderá ser alterada após o sorteio de chaves e
grupos que será realizado pela FIFA.

Formas de Pagamento
- Vendas até 31 de maio: 5% de desconto. Entrada 20% + saldo em 10 vezes no boleto
- Vendas a partir de 1 de Junho: Entrada 25% + saldo em 9 vezes no boleto.
- Vendas a partir de 1 de Julho: Entrada 25% + saldo em 8 vezes no boleto.
- Vendas a partir de 1 de Agosto: Entrada 25% + saldo em 7 vezes no boleto.
- Vendas a partir de 1 de Setembro: Entrada 25% + saldo em 6 vezes no boleto.
- Vendas a partir de 1 de Outubro: Entrada 25% + saldo em 5 vezes no boleto .
- Vendas a partir de 1 de Novembro: Entrada 25% + saldo em 4 vezes no boleto.
- Vendas a partir de 1 deDezembro: Entrada 25% + saldo em 3 vezes no boleto.
- Vendas a partir de 1 de Janeiro: Entrada 25% + saldo em 2 vezes no boleto.

- Vendas a partir de 1 de Fevereiro: Entrada 25% + saldo em 1 vezes no boleto.
- Vendas a partir de 1 de Março: Pagamento a vista.
- Os boletos serão emitidos sempre para os dias 10, 20 ou 30 de cada mês. Após data de
vencimento será emitido um novo boleto, com câmbio igual ou maior de acordo com a data de
pagamento e cobrança de juros permitidos por lei.
Pagamentos à vista 3% de desconto em dinheiro ou cheque. Pagamento direto no cartão de
crédito em 1 parcela, porém, SEM desconto.

Hoteis:
- Os hoteis previstos serão confirmados 30 dias antes do embarque dos passageiros.

Não Inclui:
- Passagem aérea.
- Ingressos para os jogos.
- Serviços ou produtos não especificados no pacote.
- tarifa sujeita a alteração sem prévio aviso
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