
1 - Alojamento

O check-in é depois das 14:00. Se as equipas desejarem fazer o check-in antes das 14:00, 
terão de pagar uma noite extra. Lembre-se que a maioria dos quartos só estará 
disponível entre as 14:00 e as 15:00, o que significa que geralmente não será possível 
fazer o check-in no seu quarto assim que chegar ao seu destino. O check-out é antes 
das 12:00, o que significa que as equipas têm de deixar os seus quartos antes das 12:00 
no dia da partida. Se as equipas não deixarem os seus quartos antes das 12:00, terão de 
pagar uma noite extra. Nenhum reembolso será efectuado se a equipa cancelar 
qualquer pessoa da reserva após 45 dias antes do início do torneio (esta política não se 
aplica se um jogador enviar um certificado médico, política de cancelamento de 
seecancelamento). Condições válidas para reservas feitas através da IberCup. Sujeito a 
confirmação de disponibilidade no dia da reserva. Os preços podem mudar se a reserva 
for efectuada após a período normal de reserva. Para outros termos e condições, visite 
o nosso website. Por favor contacte-nos para preços detalhados. Por favor, verifique 
com a equipa da IberCup as datas do seu alojamento.

Se uma equipa tiver uma pré-reserva para um alojamento específico, o alojamento 
pode ser alterado em qualquer altura até 30 dias antes do início do torneio, devido a 
problemas logísticos da IberCup. A IberCup gere toda a distribuição dos quartos das 
equipas no seu alojamento, e quaisquer alterações na distribuição dos quartos terão de 
ser aprovadas pela IberCup.

Alojamento Escolar

Uma sala de aula por equipa. Um máximo de 20 pessoas podem ficar numa sala de aula. 
Quando as equipas decidem participar com o pacote básico de alojamento, é a IberCup 
que decide quantas pessoas ficarão em cada sala de aula. As equipas participantes com 
o preço básico do pacote por pessoa não podem decidir quantas pessoas ficarão em 
cada sala de aula, a menos que paguem um custo adicional para utilizar mais salas de 
aula. Um mínimo de um e um máximo de quatro líderes por equipa podem permanecer 
na escola. Todas as pessoas que permanecem nas escolas têm de pagar o custo de 
alojamento. Os sacos-cama ou camas não estão incluídos no preço. Pode alugar sacos 
de dormir com um custo adicional por pessoa, por semana. Por razões logísticas, a 
IberCup apenas informa as equipas sobre o nome da escola 30 dias antes do início do 
torneio.

Alojamento em Bungalows e Hostel

O preço por pessoa para alojamento nos bungalows e albergues é baseado em 4 ou 
mais pessoas por quarto. Quando as equipas decidem participar com o pacote básico de 
alojamento, a IberCup decide quantas pessoas ficarão em cada quarto. As equipas 
participantes com o preço do pacote básico por pessoa não podem decidir quantas 
pessoas ficarão em cada quarto, a menos que paguem um custo adicional para ter 
quartos de ocupação com 1, 2 ou 3 pessoas. Por razões logísticas, IberCup informará as 
equipas sobre o nome do bungalow 30 dias antes do início do torneio. Devido à 
distribuição dos bungalows no campo, a sua equipa poderá ter de ser dividida em áreas 
diferentes. A IberCup não tem poder para decidir sobre este assunto, que é da exclusiva 
responsabilidade da gestão dos bungalows. Cada bungalow tem pelo menos uma 
cama de casal para 2 pessoas, caso em que 2 pessoas terão de partilhar a mesma cama.

Hotel

O preço por pessoa no alojamento em hotel é baseado em 3 ou mais pessoas por 
quarto. Quando as equipas decidem participar com o pacote básico de alojamento, é a 
IberCup que decide quantas pessoas estarão em cada quarto. As equipas participantes 
com o preço do pacote básico por pessoa não podem decidir quantas pessoas ficarão 
em cada quarto, a menos que paguem um custo adicional para ter quartos de ocupação 
com 1 ou 2 pessoas. Por razões logísticas, IberCup só informará as equipas sobre o nome 
do hotel 30 dias antes do início do torneio. Devido ao número limitado de quartos por 
andar, a sua equipa pode ser dividida em diferentes andares. A IberCup não tem poder 
de decisão sobre este assunto, que é da responsabilidade exclusiva dos hotéis. Alguns 
quartos de hotel têm uma cama de casal para 2 pessoas, e nesse caso, 2 pessoas terão 
de partilhar a mesma cama. Para quartos com 3 ou mais pessoas, nem todos os hotéis 
têm ocupação tripla, pelo que o hotel pode colocar uma ou duas camas extra ou um 
sofá-cama num quarto duplo, que pode não ser de qualidade e conforto idênticos.

Para família

Para membros da família e acompanhantes, as reservas de hotel podem ser 
organizadas a preços razoáveis pela organização. Os pais e familiares podem reservar o 
seu hotel através da IberCup. O transporte para os jogos não está incluído nas opções de 
preços de alojamento. Para ter direito a este serviço, por favor consulte a organização.

Pagamento de Segurança

Em todos os tipos de alojamento, é necessário deixar uma caução * (500 euros em 
dinheiro ou cartão de crédito por equipa) que deve ser feita durante o "check-in" no 
alojamento. * Este valor pode ser diferente, dependendo do tipo de alojamento. O 
depósito será devolvido após inspecção dos quartos, para verificar se os quartos estão 
nas mesmas condições em que se encontravam no "check-in" e sem danos. Em caso de 
danos detectados, o incidente será comunicado à equipa e a direcção do hotel 
reserva-se o direito de não reembolsar o depósito de segurança. A IberCup nunca 
poderá ser responsabilizada por danos causados pelas equipas nas instalações. Sem 
depósito de segurança de pagamento, o "check-in" não será autorizado. O "check-in é 
depois das 14:00.

Lista de Rooming

Para evitar atrasos no check-in, as equipas devem enviar uma lista final de pessoas aos 
alojamentos, 45 dias antes do início do torneio. Esta informação é obrigatória e funciona 
como um funcionamento normal do torneio. Se a equipa enviar esta lista após 45 dias, a 
equipa será penalizada (10 euros por pessoa). Se a equipa não enviar a lista de quartos 
até 45 dias antes do início do torneio, a IberCup não será responsável por alterações de 
última hora relacionadas com alterações de quartos efectuadas pela gestão do 
alojamento à chegada da equipa. Se a equipa cancelar ou alterar qualquer jogador, 
gestor ou membro da família da lista original, esta alteração deverá ser aprovada pela 
IberCup e poderá ser cobrada uma taxa adicional.

Condições de estadia em casa de família

Com base em 2 jogadores por casa. Noite extra a pedido, sob reserva de disponibilidade.

2 - Voos

Os preços baseiam-se na partida da costa ocidental dos EUA e do Brasil, com 40 
pessoas a viajar e não incluem taxas aeroportuárias ou sobretaxas de combustível que 
são de aproximadamente 200 - 300 euros por pessoa. Contacte-nos para obter um 
orçamento e um itinerário detalhado.

3 - Autocarro privado

Preços por dia por autocarro. Se contratar este serviço, os transferes do aeroporto serão 
incluídos. As equipas devem enviar o itinerário do voo para IberCup info@ibercup.com 
45 dias antes do início do torneio. Se a IberCup não receber qualquer informação sobre 
este itinerário, o primeiro serviço do aeroporto não será efectuado e as equipas terão de 
encontrar a sua própria forma de viajar até ao seu alojamento. IberCup não agendará 
qualquer itinerário ou programa e não será responsável por qualquer gestão de horários 
ou autocarro de qualquer tipo pela equipa, mas colocará o líder da equipa em contacto 
com a empresa de autocarros para que possam gerir tudo entre eles. A IberCup não se 
responsabiliza por qualquer horário relacionado com o transporte privado de autocarro 
que não seja comunicado 15 dias antes do início do serviço. As alterações de itinerário 
durante o torneio devem ser comunicadas ao representante da empresa de autocarros. 
O condutor não pode aceitar quaisquer alterações sem a autorização do seu supervisor. 
No primeiro dia da competição, o autocarro estará disponível 1:30h antes do início do 
primeiro jogo, se as equipas não comunicarem a hora do jogo à empresa de autocarros 
no dia anterior, e a mesma regra será aplicada nos dias seguintes. Quaisquer alterações 
de informação importante devem ser comunicadas com 48 horas de antecedência e 
durante a manhã, podendo aplicar-se um custo adicional. Note-se que se a principal 
alteração for comunicada durante a tarde ou menos de 48h, não será aceite qualquer 
atraso considerado responsável pela empresa de transporte, a IberCup reserva-se o 
direito de declinar qualquer responsabilidade em caso de avarias, acidentes, atrasos ou 
quaisquer outros incidentes resultantes da utilização deste transporte e que possam 
implicar a não comparência da equipa.

Restrições ao transporte privado de autocarro

As seguintes restrições foram estabelecidas pelo Departamento Internacional de 
Transportes:

1. Os condutores podem conduzir 11 horas por dia de condução, um máximo de 4:30 
horas sem paragens, onde o condutor também terá 45 minutos de descanso entre cada 
paragem. 

2. O limite máximo para cada autocarro é de 150 km por dia.

3. Todos os dias, o condutor deve ter um período de descanso de 9 horas entre os 
serviços. Lembre-se da hora em que o serviço termina nesse dia, para que tenha tempo 
suficiente para iniciar o serviço no dia seguinte, para que possa chegar à hora do primeiro 
jogo desse dia.

4. Se a equipa tiver um jogo cedo no dia seguinte, deve terminar o serviço no dia anterior 
cedo, para garantir que o condutor tenha horas de descanso suficientes para iniciar o 
serviço na hora seguinte.

5. Durante as viagens, a cada 4:30 horas, o condutor deve fazer uma paragem de 45 
minutos de repouso. Pedimos-lhe que esteja ciente destas regras.

6. Note que se organizar uma excursão que envolva taxas de estacionamento, estas 
taxas devem ser pagas pelo grupo.

7. Os motoristas podem mudar diariamente. Certifique-se de fornecer a informação da 
hora de recolha no dia seguinte ao condutor do autocarro, antes de sair.

8. Será cobrado um custo extra se os serviços excederem as 11h por dia ou 150 km por 
dia.

Regras e comunicação com a empresa de autocarros

No transporte privado, apenas as pessoas acreditadas ao concurso estão autorizadas 
a utilizar este serviço, pelo que a família ou amigos que não façam parte do pacote ou 

não tenham contratado este serviço, não poderão utilizar este serviço. O condutor do 
autocarro verificará as credenciais, pulseiras ou cartões de torneio antes de qualquer 
pessoa poder entrar no autocarro.

3.1 - Bus Privado número mínimo

Se o seu grupo estiver a viajar com menos de 40 pessoas, terá de acrescentar ao custo 
final este custo por pessoa desaparecida até chegar a 40 pessoas. Não é necessário 
acrescentar este custo a preços se o seu grupo estiver a viajar com mais de 40 pessoas.

Há um limite de 51 pessoas para cada autocarro, portanto, se o seu grupo estiver a viajar 
com mais de 51 pessoas, terá de utilizar 2 autocarros para o seu grupo. Neste caso, terá 
de adicionar o custo da pessoa desaparecida ao custo final até que este atinja 80 
pessoas. Não precisará de adicionar este custo aos preços se o seu grupo estiver a viajar 
com mais de 80 pessoas utilizando autocarros. 

3.1.1 - Participação local + Equipas locais com autocarro privado

Participação local + Equipas locais com autocarros privados Preço por pessoa. Inclui a 
participação no torneio e no serviço de autocarro privado (verificar todos os termos e 
condições da política de autocarros privados nos pontos 3 e 3.1). Neste serviço, todas as 
equipas devem partir à mesma hora da manhã a partir da partida e regressar ao mesmo 
tempo ao destino de regresso. O autocarro estará disponível desde o primeiro dia em 
que as equipas iniciam a competição, até ao último dia da competição.

3.1.1.1

Disponível durante os4 dias do torneio.

3.1.1.2

Disponível durante os 5 dias do torneio.

3.1.2 -  Participação local + equipas locais com autocarro privado número mínimo

Se o seu grupo estiver a viajar com menos de 40 pessoas, terá de acrescentar ao custo 
final este custo por pessoa desaparecida até chegar a 40 pessoas. Não é necessário 
acrescentar este custo a preços se o seu grupo estiver a viajar com mais de 40 pessoas.

3.2 - Suplementos de autocarro privados por dia

Preços por dia por autocarro. (Verificar todos os termos e condições dos autocarros 
privados no ponto 3). Não é necessário acrescentar este custo aos preços se o seu grupo 
já estiver a viajar no autocarro privado incluído no seu pacote. 

3.3 - Traslado do aeroporto

O preço é por transferência. Os transferes do aeroporto para o alojamento não estão 
incluídos no pacote de alojamento, a menos que se contrate com um autocarro privado. 
Pode reservar os transferes do aeroporto através da organização. As equipas que viajam 
para o torneio devem informar a IberCup sobre os seus horários de voo 45 dias antes do 
início do torneio. Se nos informar após essa data, a Ibercup não garantirá este serviço. Os 
transferes do aeroporto são exclusivos para as equipas, portanto não para pessoas que 
não reservam alojamento através da IberCup. Os membros da família não podem entrar 
no autocarro se não tiverem reservado alojamento na IberCup. Se contratou este serviço, 
saiba que o serviço é apenas para uma viagem à chegada ou uma viagem para o jogo. 
Se a equipa chegar ou partir em múltiplos voos com múltiplas horas de chegada / 
partida e se os grupos tiverem menos de 20 pessoas, a IberCup não pode garantir várias 
transferências, mas apenas uma transferência de grupo. O líder da equipa terá de 
escolher apenas um transbordo para o grupo ou contratar vários transbordos com o 
custo associado a cada transbordo, já que este serviço é contratado como uma viagem 
à chegada e uma viagem no check-out.

3.3.1 - Traslados individuais do aeroporto

Preço por transferência para um máximo de 4 pax por transferência

3.3.2 - Transfer do aeroporto para autocarros privados

Estão incluídos no máximo dois transferes do aeroporto na chegada e dois adicionais na 
partida. Os transferes do aeroporto podem ser reservados através da organização. As 
equipas que viajam para o torneio devem informar a IberCup sobre os seus horários de 
voo 45 dias antes do início do torneio. Se nos informar após essa data, a Ibercup não 
garantirá este serviço. Os transferes do aeroporto são exclusivos para as equipas, 
portanto não para pessoas que não reservam alojamento através da IberCup. Os 
membros da família não podem entrar no autocarro se não tiverem reservado 
alojamento na IberCup. Se a equipa chegar ou partir em múltiplos voos com múltiplas 
horas de chegada/partida e se os grupos tiverem menos de 20 pessoas, a IberCup não 
pode garantir vários transbordos, mas apenas um transbordo de grupo. O líder da equipa 
terá de escolher um máximo de dois transfers apenas para o grupo ou contratar vários 
transfers com o custo associado a cada transfer.

3.4 -  Suplementos de autocarros / viagens de autocarro + transferências de 
correspondência

Preços por pessoa para o serviço designado. Este serviço inclui uma viagem de ida e 
volta desde o início num sistema de autocarros partilhados com elementos da sua 

equipa e também de equipas diferentes e não inclui qualquer utilização numa base 
exclusiva. Não inclui refeições, comida ou água durante a viagem. Também inclui 
transferências de partidas no local. (Verifique todos os termos e condições da política de 
autocarros privados no número 3.7). 

3.4.1 - Suplementos de autocarros / viagens de autocarro + transferências de 
correspondência

Suplementos de autocarros / viagens de autocarro + transferências de jogos Este serviço 
inclui uma viagem de regresso da origem num sistema de autocarros partilhado com 
elementos da sua equipa e também de equipas diferentes e não inclui nenhuma 
utilização numa base exclusiva. Não inclui refeições, comida ou água durante a viagem. 
Também inclui transferências de partidas no local. Também inclui os serviços de 
transferências de jogos se todo o grupo da equipa permanecer no mesmo alojamento. 
(Verifique todos os termos e condições da política de autocarros privados no número 3.7).

3.4.2 - Suplementos de autocarros privados / autocarro + viagem privada

Preços por pessoa para o serviço designado. Este serviço inclui uma viagem de ida e volta 
a partir da origem, num sistema de autocarros privados. Não inclui refeições, comida ou 
água durante a viagem. Se o seu grupo estiver a viajar com menos de 40 pessoas, é 
necessário acrescentar este custo por pessoa desaparecida ao custo final até chegar a 40 
pessoas. Não precisa de adicionar este custo aos preços se o seu grupo estiver a viajar 
com mais de 40 pessoas. (Verifique todos os termos e condições da política de autocarros 
privados no ponto 3). 

3.5 - Transferências entre torneios (Espanha e Portugal)

Não inclui refeições, comida ou água durante a viagem.

3.5.1 - Madrid + Cascais

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.2 - Andalucia + Estoril

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.3 - Algarve + Estoril

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.4 - Estoril + Barcelona

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.5 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.6 - Algarve + Estoril + Barcelona

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Preços por autocarro
Inclui transferências  entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.1.1 - Torneio com transferências entre torneios para equipas a Portuguesas

Preços por autocarro.

O preço inclui a viagem de Portugal e regresso a Portugal e 12h de condução por dia até 
ao destino. Para mais detalhes e regras, por favor verifique o ponto 3 para regras e 
condições de autocarros privados. Alojamento e refeições para o motorista estão 
incluídos no custo final. 

Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

A IberCup não coordenará qualquer logística para este transporte. Todos os detalhes 
e coordenação deste transporte serão fixados directamente com a empresa de 
autocarros.

Caso a equipa chegue no 1º dia do concurso, por favor tenha em conta que o 
autocarro não poderá fazer qualquer serviço de transporte nesse dia para os jogos. 
Aconselhamos as equipas, neste caso, a encomendar transporte adicional com uma 
empresa local ou a acrescentar um segundo condutor ao custo. O custo do segundo 
condutor será informado mediante pedido. 

No último dia do concurso, por favor tenha em atenção que o autocarro não pode 
fazer qualquer serviço de transporte nessa manhã para os jogos antes de iniciar o 
serviço no seu regresso a Portugal. Aconselhamos as equipas, neste caso, a 
encomendarem transporte adicional com uma empresa local ou a acrescentarem 
um segundo condutor ao custo. O custo do segundo condutor será informado 
mediante pedido.   

Os preços podem ser actualizados de acordo com os custos de combustível 1 
semana antes do início do serviço. Os preços originais são baseados em 2,20 euros 
por litro. Se os preços aumentarem, o custo será adaptado de acordo com o preço 1 
semana antes da viagem e tendo em consideração 1800km de serviço. 

3.6 - Transferências de jogo

Todas as equipas participantes precisam de assegurar que a sua opção de alojamento 
tenha acesso a estas transferências. Por favor, verifique com a organização se a sua 
participação inclui este serviço. Lembre-se que, se tiver contratado este serviço, a 
transferência não cobre todos os alojamentos. Por favor, contacte-nos se tiver alguma 
dúvida sobre este assunto. Se a mesma equipa tiver dois (2) jogos ou mais agendados 
no mesmo dia e no complexo, um de manhã e outro à tarde, a organização só 
garantirá o transporte destas equipas de manhã, ao primeiro, e à tarde, após o último 
jogo, se o seu pacote de refeições não incluir o almoço no alojamento. Se o vosso 
pacote de participação incluir almoço no alojamento, mesmo que tenham dois (2) 
jogos ou mais agendados no mesmo dia e no mesmo complexo, um de manhã e 
outro mais tarde, a organização garantirá as transferências necessárias para a 
realização dos jogos da sua equipa. Se o seu clube participar com 2 ou mais equipas, 
lembre-se que todas as equipas podem viajar em transferências diferentes, mesmo 
que se espere que deixem o mesmo hotel, ao mesmo tempo, para o mesmo destino. 
Para os pais que contrataram o pacote de alojamento juntamente com as equipas, 
mas que estão hospedados num hotel diferente, os transferes de jogos locais só são 
assegurados se o número de pais a transferir para o jogo for superior a 20 pais ao 
mesmo tempo.

Todas as equipas devem respeitar os tempos de transferência pré-definidos para os 
jogos e não podem utilizar este serviço fora dos horários previstos, mesmo que 
desejem assistir a um jogo de uma equipa diferente, do clube ou não. Nenhum serviço 
ou sistema de transporte está incluído ou em vigor nos dias antes e depois do torneio. 
Só tem 10 minutos de tolerância no seu horário para a transferência do jogo do 
alojamento para os campos, depois disso, o autocarro partirá. Neste caso, terá de 
encontrar o seu próprio transporte para o jogo. 

3.6.1

Preço por pessoa durante os dias de torneio.
(Favor verificar os Termos e Condições Política de Transporte para os jogos em 3.7) 

3.6.2

Inclui transferências do aeroporto e dos jogos.

3.7

Apenas incluído em algumas opções de alojamento através de transportes públicos 
locais. Por favor verifique se na sua opção de alojamento tem acesso a este sistema de 
transporte.

4 - Upgrades de Alojamento

Preço por pessoa para as datas do pacote.

4.1 - Noites extras

Preço por pessoa, por noite, incluindo todos os serviços contratados no pacote 
anterior.

4.2

Sem refeições incluídas.

5 - Suplementos para refeições extra

Preços por pessoa.

5.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída- Com Jantar Incluído.

5.1.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Jantar Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.

5.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído.

5.2.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.

5.2.1.1

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.
Todas as refeições no Meal Center.

5.2.1.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.
Toda as refeições na escola,

5.2.1.3

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.
Todas as refeições nos bungalows

5.2.1.4

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído.
Todas as refeições no hotel.

5.2.1.3.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído.
Almoço no meal center
Jantar na escola.

5.2.1.4.1

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.
Todas as refeições no Hotel

5.2.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Checkout até às 12:00h com jantar incluído no Estádio onde se realizarão as 
Finais.

5.3

Chegada - Com jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.

5.7.4.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
Do Rio de Janeiro - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
Todas as refeições são servidas no Hotel.

5.7.4.5.1 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
From Andalucia - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
From Estoril - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

5.7.4.5.2 - Andalucia + Estoril + Madrid + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Andalucia - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
De Madrid - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

5.7.4.6.1 - Algarve + Estoril + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Algarve - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

5.7.4.6.2 - Algarve + Estoril + Madrid + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Algarve - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
De Madrid - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

6 - Bilhetes semanais

Os jogadores e o Staff não precisam adicionar este custo à taxa de participação. 
Apenas os acompanhantes sem o pacote de alojamento da IberCup precisam 
considerar este custo para a entrada semanal.

6.1

Os bilhetes semanais para familiares ou apoiantes estão incluídos nesta opção.

7 - Viagens de comboio 

7.1

Inclui viagens para o torneio de comboio de ida e volta. As transferências para os 
jogos serão feitas através do transporte público.

7.2

Inclui viagens para o torneio de comboio de ida e volta. As transferências para os 
jogos serão feitas por autocarro.

5.3.1

Chegada - Com jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.
O jantar do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as finais.

5.3.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as Finais.
O jantar do dia anterior é no mesmo local em que a equipa jantou durante a 
competição.

5.4

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída - Com Jantar Incluído.

5.4.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída - Com jantar incluído no Estádio onde se realizarão as finais.

5.5

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído.

5.5.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as finais.

5.6

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.

5.6.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O jantar do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as finais.

5.6.1.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as finais.

5.6.2

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O Almoço do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as Finais.
O jantar do dia anterior é no mesmo local em que a equipa jantou durante o torneio.

5.6.3

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O Jantar no último dia do torneio é no Estádio onde se realizam as Finais.

5.6.3.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
O Jantar no último dia do torneio é no Estádio onde se realizam as Finais.  

5.7

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Pequeno-almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
Jantar é servido no Hotel.

5.7.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Pequeno-almoço Incluído.
O almoço não está incluído no preço mas pode ser adicionado separadamente.
Jantar é servido no Hotel.

5.7.2

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
Jantar é servido no Hotel.

5.7.3

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído.
O Almoço e jantar é servido no Meal Center do torneio.

5.7.4.1 - Madrid + Cascais

Chegada ao 1º Torneio - Com jantar Incluído.
De Madrid - Partida no 4º dia do torneio - A última refeição deve ser adaptada de 
acordo com a hora de partida para o torneio seguinte.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.2.1 - Andalucia + Estoril 

Chegada ao 1º Torneio  - Com Jantar Incluído
De Andalucia - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.2.2 - Algarve + Estoril 

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Algarve - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.3 - Estoril + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
Chegada ao segundo torneio - Jantar incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.4 - Estoril + Madrid +  Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
De Madrid - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Chegada ao segundo torneio - Jantar incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
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TERMOS E
CONDIÇÕES



1 - Alojamento

O check-in é depois das 14:00. Se as equipas desejarem fazer o check-in antes das 14:00, 
terão de pagar uma noite extra. Lembre-se que a maioria dos quartos só estará 
disponível entre as 14:00 e as 15:00, o que significa que geralmente não será possível 
fazer o check-in no seu quarto assim que chegar ao seu destino. O check-out é antes 
das 12:00, o que significa que as equipas têm de deixar os seus quartos antes das 12:00 
no dia da partida. Se as equipas não deixarem os seus quartos antes das 12:00, terão de 
pagar uma noite extra. Nenhum reembolso será efectuado se a equipa cancelar 
qualquer pessoa da reserva após 45 dias antes do início do torneio (esta política não se 
aplica se um jogador enviar um certificado médico, política de cancelamento de 
seecancelamento). Condições válidas para reservas feitas através da IberCup. Sujeito a 
confirmação de disponibilidade no dia da reserva. Os preços podem mudar se a reserva 
for efectuada após a período normal de reserva. Para outros termos e condições, visite 
o nosso website. Por favor contacte-nos para preços detalhados. Por favor, verifique 
com a equipa da IberCup as datas do seu alojamento.

Se uma equipa tiver uma pré-reserva para um alojamento específico, o alojamento 
pode ser alterado em qualquer altura até 30 dias antes do início do torneio, devido a 
problemas logísticos da IberCup. A IberCup gere toda a distribuição dos quartos das 
equipas no seu alojamento, e quaisquer alterações na distribuição dos quartos terão de 
ser aprovadas pela IberCup.

Alojamento Escolar

Uma sala de aula por equipa. Um máximo de 20 pessoas podem ficar numa sala de aula. 
Quando as equipas decidem participar com o pacote básico de alojamento, é a IberCup 
que decide quantas pessoas ficarão em cada sala de aula. As equipas participantes com 
o preço básico do pacote por pessoa não podem decidir quantas pessoas ficarão em 
cada sala de aula, a menos que paguem um custo adicional para utilizar mais salas de 
aula. Um mínimo de um e um máximo de quatro líderes por equipa podem permanecer 
na escola. Todas as pessoas que permanecem nas escolas têm de pagar o custo de 
alojamento. Os sacos-cama ou camas não estão incluídos no preço. Pode alugar sacos 
de dormir com um custo adicional por pessoa, por semana. Por razões logísticas, a 
IberCup apenas informa as equipas sobre o nome da escola 30 dias antes do início do 
torneio.

Alojamento em Bungalows e Hostel

O preço por pessoa para alojamento nos bungalows e albergues é baseado em 4 ou 
mais pessoas por quarto. Quando as equipas decidem participar com o pacote básico de 
alojamento, a IberCup decide quantas pessoas ficarão em cada quarto. As equipas 
participantes com o preço do pacote básico por pessoa não podem decidir quantas 
pessoas ficarão em cada quarto, a menos que paguem um custo adicional para ter 
quartos de ocupação com 1, 2 ou 3 pessoas. Por razões logísticas, IberCup informará as 
equipas sobre o nome do bungalow 30 dias antes do início do torneio. Devido à 
distribuição dos bungalows no campo, a sua equipa poderá ter de ser dividida em áreas 
diferentes. A IberCup não tem poder para decidir sobre este assunto, que é da exclusiva 
responsabilidade da gestão dos bungalows. Cada bungalow tem pelo menos uma 
cama de casal para 2 pessoas, caso em que 2 pessoas terão de partilhar a mesma cama.

Hotel

O preço por pessoa no alojamento em hotel é baseado em 3 ou mais pessoas por 
quarto. Quando as equipas decidem participar com o pacote básico de alojamento, é a 
IberCup que decide quantas pessoas estarão em cada quarto. As equipas participantes 
com o preço do pacote básico por pessoa não podem decidir quantas pessoas ficarão 
em cada quarto, a menos que paguem um custo adicional para ter quartos de ocupação 
com 1 ou 2 pessoas. Por razões logísticas, IberCup só informará as equipas sobre o nome 
do hotel 30 dias antes do início do torneio. Devido ao número limitado de quartos por 
andar, a sua equipa pode ser dividida em diferentes andares. A IberCup não tem poder 
de decisão sobre este assunto, que é da responsabilidade exclusiva dos hotéis. Alguns 
quartos de hotel têm uma cama de casal para 2 pessoas, e nesse caso, 2 pessoas terão 
de partilhar a mesma cama. Para quartos com 3 ou mais pessoas, nem todos os hotéis 
têm ocupação tripla, pelo que o hotel pode colocar uma ou duas camas extra ou um 
sofá-cama num quarto duplo, que pode não ser de qualidade e conforto idênticos.

Para família

Para membros da família e acompanhantes, as reservas de hotel podem ser 
organizadas a preços razoáveis pela organização. Os pais e familiares podem reservar o 
seu hotel através da IberCup. O transporte para os jogos não está incluído nas opções de 
preços de alojamento. Para ter direito a este serviço, por favor consulte a organização.

Pagamento de Segurança

Em todos os tipos de alojamento, é necessário deixar uma caução * (500 euros em 
dinheiro ou cartão de crédito por equipa) que deve ser feita durante o "check-in" no 
alojamento. * Este valor pode ser diferente, dependendo do tipo de alojamento. O 
depósito será devolvido após inspecção dos quartos, para verificar se os quartos estão 
nas mesmas condições em que se encontravam no "check-in" e sem danos. Em caso de 
danos detectados, o incidente será comunicado à equipa e a direcção do hotel 
reserva-se o direito de não reembolsar o depósito de segurança. A IberCup nunca 
poderá ser responsabilizada por danos causados pelas equipas nas instalações. Sem 
depósito de segurança de pagamento, o "check-in" não será autorizado. O "check-in é 
depois das 14:00.

Lista de Rooming

Para evitar atrasos no check-in, as equipas devem enviar uma lista final de pessoas aos 
alojamentos, 45 dias antes do início do torneio. Esta informação é obrigatória e funciona 
como um funcionamento normal do torneio. Se a equipa enviar esta lista após 45 dias, a 
equipa será penalizada (10 euros por pessoa). Se a equipa não enviar a lista de quartos 
até 45 dias antes do início do torneio, a IberCup não será responsável por alterações de 
última hora relacionadas com alterações de quartos efectuadas pela gestão do 
alojamento à chegada da equipa. Se a equipa cancelar ou alterar qualquer jogador, 
gestor ou membro da família da lista original, esta alteração deverá ser aprovada pela 
IberCup e poderá ser cobrada uma taxa adicional.

Condições de estadia em casa de família

Com base em 2 jogadores por casa. Noite extra a pedido, sob reserva de disponibilidade.

2 - Voos

Os preços baseiam-se na partida da costa ocidental dos EUA e do Brasil, com 40 
pessoas a viajar e não incluem taxas aeroportuárias ou sobretaxas de combustível que 
são de aproximadamente 200 - 300 euros por pessoa. Contacte-nos para obter um 
orçamento e um itinerário detalhado.

3 - Autocarro privado

Preços por dia por autocarro. Se contratar este serviço, os transferes do aeroporto serão 
incluídos. As equipas devem enviar o itinerário do voo para IberCup info@ibercup.com 
45 dias antes do início do torneio. Se a IberCup não receber qualquer informação sobre 
este itinerário, o primeiro serviço do aeroporto não será efectuado e as equipas terão de 
encontrar a sua própria forma de viajar até ao seu alojamento. IberCup não agendará 
qualquer itinerário ou programa e não será responsável por qualquer gestão de horários 
ou autocarro de qualquer tipo pela equipa, mas colocará o líder da equipa em contacto 
com a empresa de autocarros para que possam gerir tudo entre eles. A IberCup não se 
responsabiliza por qualquer horário relacionado com o transporte privado de autocarro 
que não seja comunicado 15 dias antes do início do serviço. As alterações de itinerário 
durante o torneio devem ser comunicadas ao representante da empresa de autocarros. 
O condutor não pode aceitar quaisquer alterações sem a autorização do seu supervisor. 
No primeiro dia da competição, o autocarro estará disponível 1:30h antes do início do 
primeiro jogo, se as equipas não comunicarem a hora do jogo à empresa de autocarros 
no dia anterior, e a mesma regra será aplicada nos dias seguintes. Quaisquer alterações 
de informação importante devem ser comunicadas com 48 horas de antecedência e 
durante a manhã, podendo aplicar-se um custo adicional. Note-se que se a principal 
alteração for comunicada durante a tarde ou menos de 48h, não será aceite qualquer 
atraso considerado responsável pela empresa de transporte, a IberCup reserva-se o 
direito de declinar qualquer responsabilidade em caso de avarias, acidentes, atrasos ou 
quaisquer outros incidentes resultantes da utilização deste transporte e que possam 
implicar a não comparência da equipa.

Restrições ao transporte privado de autocarro

As seguintes restrições foram estabelecidas pelo Departamento Internacional de 
Transportes:

1. Os condutores podem conduzir 11 horas por dia de condução, um máximo de 4:30 
horas sem paragens, onde o condutor também terá 45 minutos de descanso entre cada 
paragem. 

2. O limite máximo para cada autocarro é de 150 km por dia.

3. Todos os dias, o condutor deve ter um período de descanso de 9 horas entre os 
serviços. Lembre-se da hora em que o serviço termina nesse dia, para que tenha tempo 
suficiente para iniciar o serviço no dia seguinte, para que possa chegar à hora do primeiro 
jogo desse dia.

4. Se a equipa tiver um jogo cedo no dia seguinte, deve terminar o serviço no dia anterior 
cedo, para garantir que o condutor tenha horas de descanso suficientes para iniciar o 
serviço na hora seguinte.

5. Durante as viagens, a cada 4:30 horas, o condutor deve fazer uma paragem de 45 
minutos de repouso. Pedimos-lhe que esteja ciente destas regras.

6. Note que se organizar uma excursão que envolva taxas de estacionamento, estas 
taxas devem ser pagas pelo grupo.

7. Os motoristas podem mudar diariamente. Certifique-se de fornecer a informação da 
hora de recolha no dia seguinte ao condutor do autocarro, antes de sair.

8. Será cobrado um custo extra se os serviços excederem as 11h por dia ou 150 km por 
dia.

Regras e comunicação com a empresa de autocarros

No transporte privado, apenas as pessoas acreditadas ao concurso estão autorizadas 
a utilizar este serviço, pelo que a família ou amigos que não façam parte do pacote ou 

não tenham contratado este serviço, não poderão utilizar este serviço. O condutor do 
autocarro verificará as credenciais, pulseiras ou cartões de torneio antes de qualquer 
pessoa poder entrar no autocarro.

3.1 - Bus Privado número mínimo

Se o seu grupo estiver a viajar com menos de 40 pessoas, terá de acrescentar ao custo 
final este custo por pessoa desaparecida até chegar a 40 pessoas. Não é necessário 
acrescentar este custo a preços se o seu grupo estiver a viajar com mais de 40 pessoas.

Há um limite de 51 pessoas para cada autocarro, portanto, se o seu grupo estiver a viajar 
com mais de 51 pessoas, terá de utilizar 2 autocarros para o seu grupo. Neste caso, terá 
de adicionar o custo da pessoa desaparecida ao custo final até que este atinja 80 
pessoas. Não precisará de adicionar este custo aos preços se o seu grupo estiver a viajar 
com mais de 80 pessoas utilizando autocarros. 

3.1.1 - Participação local + Equipas locais com autocarro privado

Participação local + Equipas locais com autocarros privados Preço por pessoa. Inclui a 
participação no torneio e no serviço de autocarro privado (verificar todos os termos e 
condições da política de autocarros privados nos pontos 3 e 3.1). Neste serviço, todas as 
equipas devem partir à mesma hora da manhã a partir da partida e regressar ao mesmo 
tempo ao destino de regresso. O autocarro estará disponível desde o primeiro dia em 
que as equipas iniciam a competição, até ao último dia da competição.

3.1.1.1

Disponível durante os4 dias do torneio.

3.1.1.2

Disponível durante os 5 dias do torneio.

3.1.2 -  Participação local + equipas locais com autocarro privado número mínimo

Se o seu grupo estiver a viajar com menos de 40 pessoas, terá de acrescentar ao custo 
final este custo por pessoa desaparecida até chegar a 40 pessoas. Não é necessário 
acrescentar este custo a preços se o seu grupo estiver a viajar com mais de 40 pessoas.

3.2 - Suplementos de autocarro privados por dia

Preços por dia por autocarro. (Verificar todos os termos e condições dos autocarros 
privados no ponto 3). Não é necessário acrescentar este custo aos preços se o seu grupo 
já estiver a viajar no autocarro privado incluído no seu pacote. 

3.3 - Traslado do aeroporto

O preço é por transferência. Os transferes do aeroporto para o alojamento não estão 
incluídos no pacote de alojamento, a menos que se contrate com um autocarro privado. 
Pode reservar os transferes do aeroporto através da organização. As equipas que viajam 
para o torneio devem informar a IberCup sobre os seus horários de voo 45 dias antes do 
início do torneio. Se nos informar após essa data, a Ibercup não garantirá este serviço. Os 
transferes do aeroporto são exclusivos para as equipas, portanto não para pessoas que 
não reservam alojamento através da IberCup. Os membros da família não podem entrar 
no autocarro se não tiverem reservado alojamento na IberCup. Se contratou este serviço, 
saiba que o serviço é apenas para uma viagem à chegada ou uma viagem para o jogo. 
Se a equipa chegar ou partir em múltiplos voos com múltiplas horas de chegada / 
partida e se os grupos tiverem menos de 20 pessoas, a IberCup não pode garantir várias 
transferências, mas apenas uma transferência de grupo. O líder da equipa terá de 
escolher apenas um transbordo para o grupo ou contratar vários transbordos com o 
custo associado a cada transbordo, já que este serviço é contratado como uma viagem 
à chegada e uma viagem no check-out.

3.3.1 - Traslados individuais do aeroporto

Preço por transferência para um máximo de 4 pax por transferência

3.3.2 - Transfer do aeroporto para autocarros privados

Estão incluídos no máximo dois transferes do aeroporto na chegada e dois adicionais na 
partida. Os transferes do aeroporto podem ser reservados através da organização. As 
equipas que viajam para o torneio devem informar a IberCup sobre os seus horários de 
voo 45 dias antes do início do torneio. Se nos informar após essa data, a Ibercup não 
garantirá este serviço. Os transferes do aeroporto são exclusivos para as equipas, 
portanto não para pessoas que não reservam alojamento através da IberCup. Os 
membros da família não podem entrar no autocarro se não tiverem reservado 
alojamento na IberCup. Se a equipa chegar ou partir em múltiplos voos com múltiplas 
horas de chegada/partida e se os grupos tiverem menos de 20 pessoas, a IberCup não 
pode garantir vários transbordos, mas apenas um transbordo de grupo. O líder da equipa 
terá de escolher um máximo de dois transfers apenas para o grupo ou contratar vários 
transfers com o custo associado a cada transfer.

3.4 -  Suplementos de autocarros / viagens de autocarro + transferências de 
correspondência

Preços por pessoa para o serviço designado. Este serviço inclui uma viagem de ida e 
volta desde o início num sistema de autocarros partilhados com elementos da sua 

equipa e também de equipas diferentes e não inclui qualquer utilização numa base 
exclusiva. Não inclui refeições, comida ou água durante a viagem. Também inclui 
transferências de partidas no local. (Verifique todos os termos e condições da política de 
autocarros privados no número 3.7). 

3.4.1 - Suplementos de autocarros / viagens de autocarro + transferências de 
correspondência

Suplementos de autocarros / viagens de autocarro + transferências de jogos Este serviço 
inclui uma viagem de regresso da origem num sistema de autocarros partilhado com 
elementos da sua equipa e também de equipas diferentes e não inclui nenhuma 
utilização numa base exclusiva. Não inclui refeições, comida ou água durante a viagem. 
Também inclui transferências de partidas no local. Também inclui os serviços de 
transferências de jogos se todo o grupo da equipa permanecer no mesmo alojamento. 
(Verifique todos os termos e condições da política de autocarros privados no número 3.7).

3.4.2 - Suplementos de autocarros privados / autocarro + viagem privada

Preços por pessoa para o serviço designado. Este serviço inclui uma viagem de ida e volta 
a partir da origem, num sistema de autocarros privados. Não inclui refeições, comida ou 
água durante a viagem. Se o seu grupo estiver a viajar com menos de 40 pessoas, é 
necessário acrescentar este custo por pessoa desaparecida ao custo final até chegar a 40 
pessoas. Não precisa de adicionar este custo aos preços se o seu grupo estiver a viajar 
com mais de 40 pessoas. (Verifique todos os termos e condições da política de autocarros 
privados no ponto 3). 

3.5 - Transferências entre torneios (Espanha e Portugal)

Não inclui refeições, comida ou água durante a viagem.

3.5.1 - Madrid + Cascais

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.2 - Andalucia + Estoril

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.3 - Algarve + Estoril

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.4 - Estoril + Barcelona

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.5 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.6 - Algarve + Estoril + Barcelona

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Preços por autocarro
Inclui transferências  entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.1.1 - Torneio com transferências entre torneios para equipas a Portuguesas

Preços por autocarro.

O preço inclui a viagem de Portugal e regresso a Portugal e 12h de condução por dia até 
ao destino. Para mais detalhes e regras, por favor verifique o ponto 3 para regras e 
condições de autocarros privados. Alojamento e refeições para o motorista estão 
incluídos no custo final. 

Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

A IberCup não coordenará qualquer logística para este transporte. Todos os detalhes 
e coordenação deste transporte serão fixados directamente com a empresa de 
autocarros.

Caso a equipa chegue no 1º dia do concurso, por favor tenha em conta que o 
autocarro não poderá fazer qualquer serviço de transporte nesse dia para os jogos. 
Aconselhamos as equipas, neste caso, a encomendar transporte adicional com uma 
empresa local ou a acrescentar um segundo condutor ao custo. O custo do segundo 
condutor será informado mediante pedido. 

No último dia do concurso, por favor tenha em atenção que o autocarro não pode 
fazer qualquer serviço de transporte nessa manhã para os jogos antes de iniciar o 
serviço no seu regresso a Portugal. Aconselhamos as equipas, neste caso, a 
encomendarem transporte adicional com uma empresa local ou a acrescentarem 
um segundo condutor ao custo. O custo do segundo condutor será informado 
mediante pedido.   

Os preços podem ser actualizados de acordo com os custos de combustível 1 
semana antes do início do serviço. Os preços originais são baseados em 2,20 euros 
por litro. Se os preços aumentarem, o custo será adaptado de acordo com o preço 1 
semana antes da viagem e tendo em consideração 1800km de serviço. 

3.6 - Transferências de jogo

Todas as equipas participantes precisam de assegurar que a sua opção de alojamento 
tenha acesso a estas transferências. Por favor, verifique com a organização se a sua 
participação inclui este serviço. Lembre-se que, se tiver contratado este serviço, a 
transferência não cobre todos os alojamentos. Por favor, contacte-nos se tiver alguma 
dúvida sobre este assunto. Se a mesma equipa tiver dois (2) jogos ou mais agendados 
no mesmo dia e no complexo, um de manhã e outro à tarde, a organização só 
garantirá o transporte destas equipas de manhã, ao primeiro, e à tarde, após o último 
jogo, se o seu pacote de refeições não incluir o almoço no alojamento. Se o vosso 
pacote de participação incluir almoço no alojamento, mesmo que tenham dois (2) 
jogos ou mais agendados no mesmo dia e no mesmo complexo, um de manhã e 
outro mais tarde, a organização garantirá as transferências necessárias para a 
realização dos jogos da sua equipa. Se o seu clube participar com 2 ou mais equipas, 
lembre-se que todas as equipas podem viajar em transferências diferentes, mesmo 
que se espere que deixem o mesmo hotel, ao mesmo tempo, para o mesmo destino. 
Para os pais que contrataram o pacote de alojamento juntamente com as equipas, 
mas que estão hospedados num hotel diferente, os transferes de jogos locais só são 
assegurados se o número de pais a transferir para o jogo for superior a 20 pais ao 
mesmo tempo.

Todas as equipas devem respeitar os tempos de transferência pré-definidos para os 
jogos e não podem utilizar este serviço fora dos horários previstos, mesmo que 
desejem assistir a um jogo de uma equipa diferente, do clube ou não. Nenhum serviço 
ou sistema de transporte está incluído ou em vigor nos dias antes e depois do torneio. 
Só tem 10 minutos de tolerância no seu horário para a transferência do jogo do 
alojamento para os campos, depois disso, o autocarro partirá. Neste caso, terá de 
encontrar o seu próprio transporte para o jogo. 

3.6.1

Preço por pessoa durante os dias de torneio.
(Favor verificar os Termos e Condições Política de Transporte para os jogos em 3.7) 

3.6.2

Inclui transferências do aeroporto e dos jogos.

3.7

Apenas incluído em algumas opções de alojamento através de transportes públicos 
locais. Por favor verifique se na sua opção de alojamento tem acesso a este sistema de 
transporte.

4 - Upgrades de Alojamento

Preço por pessoa para as datas do pacote.

4.1 - Noites extras

Preço por pessoa, por noite, incluindo todos os serviços contratados no pacote 
anterior.

4.2

Sem refeições incluídas.

5 - Suplementos para refeições extra

Preços por pessoa.

5.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída- Com Jantar Incluído.

5.1.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Jantar Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.

5.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído.

5.2.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.

5.2.1.1

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.
Todas as refeições no Meal Center.

5.2.1.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.
Toda as refeições na escola,

5.2.1.3

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.
Todas as refeições nos bungalows

5.2.1.4

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído.
Todas as refeições no hotel.

5.2.1.3.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído.
Almoço no meal center
Jantar na escola.

5.2.1.4.1

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.
Todas as refeições no Hotel

5.2.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Checkout até às 12:00h com jantar incluído no Estádio onde se realizarão as 
Finais.

5.3

Chegada - Com jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.

5.7.4.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
Do Rio de Janeiro - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
Todas as refeições são servidas no Hotel.

5.7.4.5.1 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
From Andalucia - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
From Estoril - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

5.7.4.5.2 - Andalucia + Estoril + Madrid + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Andalucia - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
De Madrid - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

5.7.4.6.1 - Algarve + Estoril + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Algarve - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

5.7.4.6.2 - Algarve + Estoril + Madrid + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Algarve - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
De Madrid - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

6 - Bilhetes semanais

Os jogadores e o Staff não precisam adicionar este custo à taxa de participação. 
Apenas os acompanhantes sem o pacote de alojamento da IberCup precisam 
considerar este custo para a entrada semanal.

6.1

Os bilhetes semanais para familiares ou apoiantes estão incluídos nesta opção.

7 - Viagens de comboio 

7.1

Inclui viagens para o torneio de comboio de ida e volta. As transferências para os 
jogos serão feitas através do transporte público.

7.2

Inclui viagens para o torneio de comboio de ida e volta. As transferências para os 
jogos serão feitas por autocarro.

5.3.1

Chegada - Com jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.
O jantar do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as finais.

5.3.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as Finais.
O jantar do dia anterior é no mesmo local em que a equipa jantou durante a 
competição.

5.4

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída - Com Jantar Incluído.

5.4.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída - Com jantar incluído no Estádio onde se realizarão as finais.

5.5

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído.

5.5.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as finais.

5.6

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.

5.6.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O jantar do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as finais.

5.6.1.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as finais.

5.6.2

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O Almoço do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as Finais.
O jantar do dia anterior é no mesmo local em que a equipa jantou durante o torneio.

5.6.3

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O Jantar no último dia do torneio é no Estádio onde se realizam as Finais.

5.6.3.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
O Jantar no último dia do torneio é no Estádio onde se realizam as Finais.  

5.7

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Pequeno-almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
Jantar é servido no Hotel.

5.7.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Pequeno-almoço Incluído.
O almoço não está incluído no preço mas pode ser adicionado separadamente.
Jantar é servido no Hotel.

5.7.2

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
Jantar é servido no Hotel.

5.7.3

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído.
O Almoço e jantar é servido no Meal Center do torneio.

5.7.4.1 - Madrid + Cascais

Chegada ao 1º Torneio - Com jantar Incluído.
De Madrid - Partida no 4º dia do torneio - A última refeição deve ser adaptada de 
acordo com a hora de partida para o torneio seguinte.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.2.1 - Andalucia + Estoril 

Chegada ao 1º Torneio  - Com Jantar Incluído
De Andalucia - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.2.2 - Algarve + Estoril 

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Algarve - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.3 - Estoril + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
Chegada ao segundo torneio - Jantar incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.4 - Estoril + Madrid +  Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
De Madrid - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Chegada ao segundo torneio - Jantar incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
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TERMOS E
CONDIÇÕES



1 - Alojamento

O check-in é depois das 14:00. Se as equipas desejarem fazer o check-in antes das 14:00, 
terão de pagar uma noite extra. Lembre-se que a maioria dos quartos só estará 
disponível entre as 14:00 e as 15:00, o que significa que geralmente não será possível 
fazer o check-in no seu quarto assim que chegar ao seu destino. O check-out é antes 
das 12:00, o que significa que as equipas têm de deixar os seus quartos antes das 12:00 
no dia da partida. Se as equipas não deixarem os seus quartos antes das 12:00, terão de 
pagar uma noite extra. Nenhum reembolso será efectuado se a equipa cancelar 
qualquer pessoa da reserva após 45 dias antes do início do torneio (esta política não se 
aplica se um jogador enviar um certificado médico, política de cancelamento de 
seecancelamento). Condições válidas para reservas feitas através da IberCup. Sujeito a 
confirmação de disponibilidade no dia da reserva. Os preços podem mudar se a reserva 
for efectuada após a período normal de reserva. Para outros termos e condições, visite 
o nosso website. Por favor contacte-nos para preços detalhados. Por favor, verifique 
com a equipa da IberCup as datas do seu alojamento.

Se uma equipa tiver uma pré-reserva para um alojamento específico, o alojamento 
pode ser alterado em qualquer altura até 30 dias antes do início do torneio, devido a 
problemas logísticos da IberCup. A IberCup gere toda a distribuição dos quartos das 
equipas no seu alojamento, e quaisquer alterações na distribuição dos quartos terão de 
ser aprovadas pela IberCup.

Alojamento Escolar

Uma sala de aula por equipa. Um máximo de 20 pessoas podem ficar numa sala de aula. 
Quando as equipas decidem participar com o pacote básico de alojamento, é a IberCup 
que decide quantas pessoas ficarão em cada sala de aula. As equipas participantes com 
o preço básico do pacote por pessoa não podem decidir quantas pessoas ficarão em 
cada sala de aula, a menos que paguem um custo adicional para utilizar mais salas de 
aula. Um mínimo de um e um máximo de quatro líderes por equipa podem permanecer 
na escola. Todas as pessoas que permanecem nas escolas têm de pagar o custo de 
alojamento. Os sacos-cama ou camas não estão incluídos no preço. Pode alugar sacos 
de dormir com um custo adicional por pessoa, por semana. Por razões logísticas, a 
IberCup apenas informa as equipas sobre o nome da escola 30 dias antes do início do 
torneio.

Alojamento em Bungalows e Hostel

O preço por pessoa para alojamento nos bungalows e albergues é baseado em 4 ou 
mais pessoas por quarto. Quando as equipas decidem participar com o pacote básico de 
alojamento, a IberCup decide quantas pessoas ficarão em cada quarto. As equipas 
participantes com o preço do pacote básico por pessoa não podem decidir quantas 
pessoas ficarão em cada quarto, a menos que paguem um custo adicional para ter 
quartos de ocupação com 1, 2 ou 3 pessoas. Por razões logísticas, IberCup informará as 
equipas sobre o nome do bungalow 30 dias antes do início do torneio. Devido à 
distribuição dos bungalows no campo, a sua equipa poderá ter de ser dividida em áreas 
diferentes. A IberCup não tem poder para decidir sobre este assunto, que é da exclusiva 
responsabilidade da gestão dos bungalows. Cada bungalow tem pelo menos uma 
cama de casal para 2 pessoas, caso em que 2 pessoas terão de partilhar a mesma cama.

Hotel

O preço por pessoa no alojamento em hotel é baseado em 3 ou mais pessoas por 
quarto. Quando as equipas decidem participar com o pacote básico de alojamento, é a 
IberCup que decide quantas pessoas estarão em cada quarto. As equipas participantes 
com o preço do pacote básico por pessoa não podem decidir quantas pessoas ficarão 
em cada quarto, a menos que paguem um custo adicional para ter quartos de ocupação 
com 1 ou 2 pessoas. Por razões logísticas, IberCup só informará as equipas sobre o nome 
do hotel 30 dias antes do início do torneio. Devido ao número limitado de quartos por 
andar, a sua equipa pode ser dividida em diferentes andares. A IberCup não tem poder 
de decisão sobre este assunto, que é da responsabilidade exclusiva dos hotéis. Alguns 
quartos de hotel têm uma cama de casal para 2 pessoas, e nesse caso, 2 pessoas terão 
de partilhar a mesma cama. Para quartos com 3 ou mais pessoas, nem todos os hotéis 
têm ocupação tripla, pelo que o hotel pode colocar uma ou duas camas extra ou um 
sofá-cama num quarto duplo, que pode não ser de qualidade e conforto idênticos.

Para família

Para membros da família e acompanhantes, as reservas de hotel podem ser 
organizadas a preços razoáveis pela organização. Os pais e familiares podem reservar o 
seu hotel através da IberCup. O transporte para os jogos não está incluído nas opções de 
preços de alojamento. Para ter direito a este serviço, por favor consulte a organização.

Pagamento de Segurança

Em todos os tipos de alojamento, é necessário deixar uma caução * (500 euros em 
dinheiro ou cartão de crédito por equipa) que deve ser feita durante o "check-in" no 
alojamento. * Este valor pode ser diferente, dependendo do tipo de alojamento. O 
depósito será devolvido após inspecção dos quartos, para verificar se os quartos estão 
nas mesmas condições em que se encontravam no "check-in" e sem danos. Em caso de 
danos detectados, o incidente será comunicado à equipa e a direcção do hotel 
reserva-se o direito de não reembolsar o depósito de segurança. A IberCup nunca 
poderá ser responsabilizada por danos causados pelas equipas nas instalações. Sem 
depósito de segurança de pagamento, o "check-in" não será autorizado. O "check-in é 
depois das 14:00.

Lista de Rooming

Para evitar atrasos no check-in, as equipas devem enviar uma lista final de pessoas aos 
alojamentos, 45 dias antes do início do torneio. Esta informação é obrigatória e funciona 
como um funcionamento normal do torneio. Se a equipa enviar esta lista após 45 dias, a 
equipa será penalizada (10 euros por pessoa). Se a equipa não enviar a lista de quartos 
até 45 dias antes do início do torneio, a IberCup não será responsável por alterações de 
última hora relacionadas com alterações de quartos efectuadas pela gestão do 
alojamento à chegada da equipa. Se a equipa cancelar ou alterar qualquer jogador, 
gestor ou membro da família da lista original, esta alteração deverá ser aprovada pela 
IberCup e poderá ser cobrada uma taxa adicional.

Condições de estadia em casa de família

Com base em 2 jogadores por casa. Noite extra a pedido, sob reserva de disponibilidade.

2 - Voos

Os preços baseiam-se na partida da costa ocidental dos EUA e do Brasil, com 40 
pessoas a viajar e não incluem taxas aeroportuárias ou sobretaxas de combustível que 
são de aproximadamente 200 - 300 euros por pessoa. Contacte-nos para obter um 
orçamento e um itinerário detalhado.

3 - Autocarro privado

Preços por dia por autocarro. Se contratar este serviço, os transferes do aeroporto serão 
incluídos. As equipas devem enviar o itinerário do voo para IberCup info@ibercup.com 
45 dias antes do início do torneio. Se a IberCup não receber qualquer informação sobre 
este itinerário, o primeiro serviço do aeroporto não será efectuado e as equipas terão de 
encontrar a sua própria forma de viajar até ao seu alojamento. IberCup não agendará 
qualquer itinerário ou programa e não será responsável por qualquer gestão de horários 
ou autocarro de qualquer tipo pela equipa, mas colocará o líder da equipa em contacto 
com a empresa de autocarros para que possam gerir tudo entre eles. A IberCup não se 
responsabiliza por qualquer horário relacionado com o transporte privado de autocarro 
que não seja comunicado 15 dias antes do início do serviço. As alterações de itinerário 
durante o torneio devem ser comunicadas ao representante da empresa de autocarros. 
O condutor não pode aceitar quaisquer alterações sem a autorização do seu supervisor. 
No primeiro dia da competição, o autocarro estará disponível 1:30h antes do início do 
primeiro jogo, se as equipas não comunicarem a hora do jogo à empresa de autocarros 
no dia anterior, e a mesma regra será aplicada nos dias seguintes. Quaisquer alterações 
de informação importante devem ser comunicadas com 48 horas de antecedência e 
durante a manhã, podendo aplicar-se um custo adicional. Note-se que se a principal 
alteração for comunicada durante a tarde ou menos de 48h, não será aceite qualquer 
atraso considerado responsável pela empresa de transporte, a IberCup reserva-se o 
direito de declinar qualquer responsabilidade em caso de avarias, acidentes, atrasos ou 
quaisquer outros incidentes resultantes da utilização deste transporte e que possam 
implicar a não comparência da equipa.

Restrições ao transporte privado de autocarro

As seguintes restrições foram estabelecidas pelo Departamento Internacional de 
Transportes:

1. Os condutores podem conduzir 11 horas por dia de condução, um máximo de 4:30 
horas sem paragens, onde o condutor também terá 45 minutos de descanso entre cada 
paragem. 

2. O limite máximo para cada autocarro é de 150 km por dia.

3. Todos os dias, o condutor deve ter um período de descanso de 9 horas entre os 
serviços. Lembre-se da hora em que o serviço termina nesse dia, para que tenha tempo 
suficiente para iniciar o serviço no dia seguinte, para que possa chegar à hora do primeiro 
jogo desse dia.

4. Se a equipa tiver um jogo cedo no dia seguinte, deve terminar o serviço no dia anterior 
cedo, para garantir que o condutor tenha horas de descanso suficientes para iniciar o 
serviço na hora seguinte.

5. Durante as viagens, a cada 4:30 horas, o condutor deve fazer uma paragem de 45 
minutos de repouso. Pedimos-lhe que esteja ciente destas regras.

6. Note que se organizar uma excursão que envolva taxas de estacionamento, estas 
taxas devem ser pagas pelo grupo.

7. Os motoristas podem mudar diariamente. Certifique-se de fornecer a informação da 
hora de recolha no dia seguinte ao condutor do autocarro, antes de sair.

8. Será cobrado um custo extra se os serviços excederem as 11h por dia ou 150 km por 
dia.

Regras e comunicação com a empresa de autocarros

No transporte privado, apenas as pessoas acreditadas ao concurso estão autorizadas 
a utilizar este serviço, pelo que a família ou amigos que não façam parte do pacote ou 

não tenham contratado este serviço, não poderão utilizar este serviço. O condutor do 
autocarro verificará as credenciais, pulseiras ou cartões de torneio antes de qualquer 
pessoa poder entrar no autocarro.

3.1 - Bus Privado número mínimo

Se o seu grupo estiver a viajar com menos de 40 pessoas, terá de acrescentar ao custo 
final este custo por pessoa desaparecida até chegar a 40 pessoas. Não é necessário 
acrescentar este custo a preços se o seu grupo estiver a viajar com mais de 40 pessoas.

Há um limite de 51 pessoas para cada autocarro, portanto, se o seu grupo estiver a viajar 
com mais de 51 pessoas, terá de utilizar 2 autocarros para o seu grupo. Neste caso, terá 
de adicionar o custo da pessoa desaparecida ao custo final até que este atinja 80 
pessoas. Não precisará de adicionar este custo aos preços se o seu grupo estiver a viajar 
com mais de 80 pessoas utilizando autocarros. 

3.1.1 - Participação local + Equipas locais com autocarro privado

Participação local + Equipas locais com autocarros privados Preço por pessoa. Inclui a 
participação no torneio e no serviço de autocarro privado (verificar todos os termos e 
condições da política de autocarros privados nos pontos 3 e 3.1). Neste serviço, todas as 
equipas devem partir à mesma hora da manhã a partir da partida e regressar ao mesmo 
tempo ao destino de regresso. O autocarro estará disponível desde o primeiro dia em 
que as equipas iniciam a competição, até ao último dia da competição.

3.1.1.1

Disponível durante os4 dias do torneio.

3.1.1.2

Disponível durante os 5 dias do torneio.

3.1.2 -  Participação local + equipas locais com autocarro privado número mínimo

Se o seu grupo estiver a viajar com menos de 40 pessoas, terá de acrescentar ao custo 
final este custo por pessoa desaparecida até chegar a 40 pessoas. Não é necessário 
acrescentar este custo a preços se o seu grupo estiver a viajar com mais de 40 pessoas.

3.2 - Suplementos de autocarro privados por dia

Preços por dia por autocarro. (Verificar todos os termos e condições dos autocarros 
privados no ponto 3). Não é necessário acrescentar este custo aos preços se o seu grupo 
já estiver a viajar no autocarro privado incluído no seu pacote. 

3.3 - Traslado do aeroporto

O preço é por transferência. Os transferes do aeroporto para o alojamento não estão 
incluídos no pacote de alojamento, a menos que se contrate com um autocarro privado. 
Pode reservar os transferes do aeroporto através da organização. As equipas que viajam 
para o torneio devem informar a IberCup sobre os seus horários de voo 45 dias antes do 
início do torneio. Se nos informar após essa data, a Ibercup não garantirá este serviço. Os 
transferes do aeroporto são exclusivos para as equipas, portanto não para pessoas que 
não reservam alojamento através da IberCup. Os membros da família não podem entrar 
no autocarro se não tiverem reservado alojamento na IberCup. Se contratou este serviço, 
saiba que o serviço é apenas para uma viagem à chegada ou uma viagem para o jogo. 
Se a equipa chegar ou partir em múltiplos voos com múltiplas horas de chegada / 
partida e se os grupos tiverem menos de 20 pessoas, a IberCup não pode garantir várias 
transferências, mas apenas uma transferência de grupo. O líder da equipa terá de 
escolher apenas um transbordo para o grupo ou contratar vários transbordos com o 
custo associado a cada transbordo, já que este serviço é contratado como uma viagem 
à chegada e uma viagem no check-out.

3.3.1 - Traslados individuais do aeroporto

Preço por transferência para um máximo de 4 pax por transferência

3.3.2 - Transfer do aeroporto para autocarros privados

Estão incluídos no máximo dois transferes do aeroporto na chegada e dois adicionais na 
partida. Os transferes do aeroporto podem ser reservados através da organização. As 
equipas que viajam para o torneio devem informar a IberCup sobre os seus horários de 
voo 45 dias antes do início do torneio. Se nos informar após essa data, a Ibercup não 
garantirá este serviço. Os transferes do aeroporto são exclusivos para as equipas, 
portanto não para pessoas que não reservam alojamento através da IberCup. Os 
membros da família não podem entrar no autocarro se não tiverem reservado 
alojamento na IberCup. Se a equipa chegar ou partir em múltiplos voos com múltiplas 
horas de chegada/partida e se os grupos tiverem menos de 20 pessoas, a IberCup não 
pode garantir vários transbordos, mas apenas um transbordo de grupo. O líder da equipa 
terá de escolher um máximo de dois transfers apenas para o grupo ou contratar vários 
transfers com o custo associado a cada transfer.

3.4 -  Suplementos de autocarros / viagens de autocarro + transferências de 
correspondência

Preços por pessoa para o serviço designado. Este serviço inclui uma viagem de ida e 
volta desde o início num sistema de autocarros partilhados com elementos da sua 

equipa e também de equipas diferentes e não inclui qualquer utilização numa base 
exclusiva. Não inclui refeições, comida ou água durante a viagem. Também inclui 
transferências de partidas no local. (Verifique todos os termos e condições da política de 
autocarros privados no número 3.7). 

3.4.1 - Suplementos de autocarros / viagens de autocarro + transferências de 
correspondência

Suplementos de autocarros / viagens de autocarro + transferências de jogos Este serviço 
inclui uma viagem de regresso da origem num sistema de autocarros partilhado com 
elementos da sua equipa e também de equipas diferentes e não inclui nenhuma 
utilização numa base exclusiva. Não inclui refeições, comida ou água durante a viagem. 
Também inclui transferências de partidas no local. Também inclui os serviços de 
transferências de jogos se todo o grupo da equipa permanecer no mesmo alojamento. 
(Verifique todos os termos e condições da política de autocarros privados no número 3.7).

3.4.2 - Suplementos de autocarros privados / autocarro + viagem privada

Preços por pessoa para o serviço designado. Este serviço inclui uma viagem de ida e volta 
a partir da origem, num sistema de autocarros privados. Não inclui refeições, comida ou 
água durante a viagem. Se o seu grupo estiver a viajar com menos de 40 pessoas, é 
necessário acrescentar este custo por pessoa desaparecida ao custo final até chegar a 40 
pessoas. Não precisa de adicionar este custo aos preços se o seu grupo estiver a viajar 
com mais de 40 pessoas. (Verifique todos os termos e condições da política de autocarros 
privados no ponto 3). 

3.5 - Transferências entre torneios (Espanha e Portugal)

Não inclui refeições, comida ou água durante a viagem.

3.5.1 - Madrid + Cascais

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.2 - Andalucia + Estoril

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.3 - Algarve + Estoril

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.4 - Estoril + Barcelona

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.5 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.6 - Algarve + Estoril + Barcelona

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Preços por autocarro
Inclui transferências  entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.1.1 - Torneio com transferências entre torneios para equipas a Portuguesas

Preços por autocarro.

O preço inclui a viagem de Portugal e regresso a Portugal e 12h de condução por dia até 
ao destino. Para mais detalhes e regras, por favor verifique o ponto 3 para regras e 
condições de autocarros privados. Alojamento e refeições para o motorista estão 
incluídos no custo final. 

Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

A IberCup não coordenará qualquer logística para este transporte. Todos os detalhes 
e coordenação deste transporte serão fixados directamente com a empresa de 
autocarros.

Caso a equipa chegue no 1º dia do concurso, por favor tenha em conta que o 
autocarro não poderá fazer qualquer serviço de transporte nesse dia para os jogos. 
Aconselhamos as equipas, neste caso, a encomendar transporte adicional com uma 
empresa local ou a acrescentar um segundo condutor ao custo. O custo do segundo 
condutor será informado mediante pedido. 

No último dia do concurso, por favor tenha em atenção que o autocarro não pode 
fazer qualquer serviço de transporte nessa manhã para os jogos antes de iniciar o 
serviço no seu regresso a Portugal. Aconselhamos as equipas, neste caso, a 
encomendarem transporte adicional com uma empresa local ou a acrescentarem 
um segundo condutor ao custo. O custo do segundo condutor será informado 
mediante pedido.   

Os preços podem ser actualizados de acordo com os custos de combustível 1 
semana antes do início do serviço. Os preços originais são baseados em 2,20 euros 
por litro. Se os preços aumentarem, o custo será adaptado de acordo com o preço 1 
semana antes da viagem e tendo em consideração 1800km de serviço. 

3.6 - Transferências de jogo

Todas as equipas participantes precisam de assegurar que a sua opção de alojamento 
tenha acesso a estas transferências. Por favor, verifique com a organização se a sua 
participação inclui este serviço. Lembre-se que, se tiver contratado este serviço, a 
transferência não cobre todos os alojamentos. Por favor, contacte-nos se tiver alguma 
dúvida sobre este assunto. Se a mesma equipa tiver dois (2) jogos ou mais agendados 
no mesmo dia e no complexo, um de manhã e outro à tarde, a organização só 
garantirá o transporte destas equipas de manhã, ao primeiro, e à tarde, após o último 
jogo, se o seu pacote de refeições não incluir o almoço no alojamento. Se o vosso 
pacote de participação incluir almoço no alojamento, mesmo que tenham dois (2) 
jogos ou mais agendados no mesmo dia e no mesmo complexo, um de manhã e 
outro mais tarde, a organização garantirá as transferências necessárias para a 
realização dos jogos da sua equipa. Se o seu clube participar com 2 ou mais equipas, 
lembre-se que todas as equipas podem viajar em transferências diferentes, mesmo 
que se espere que deixem o mesmo hotel, ao mesmo tempo, para o mesmo destino. 
Para os pais que contrataram o pacote de alojamento juntamente com as equipas, 
mas que estão hospedados num hotel diferente, os transferes de jogos locais só são 
assegurados se o número de pais a transferir para o jogo for superior a 20 pais ao 
mesmo tempo.

Todas as equipas devem respeitar os tempos de transferência pré-definidos para os 
jogos e não podem utilizar este serviço fora dos horários previstos, mesmo que 
desejem assistir a um jogo de uma equipa diferente, do clube ou não. Nenhum serviço 
ou sistema de transporte está incluído ou em vigor nos dias antes e depois do torneio. 
Só tem 10 minutos de tolerância no seu horário para a transferência do jogo do 
alojamento para os campos, depois disso, o autocarro partirá. Neste caso, terá de 
encontrar o seu próprio transporte para o jogo. 

3.6.1

Preço por pessoa durante os dias de torneio.
(Favor verificar os Termos e Condições Política de Transporte para os jogos em 3.7) 

3.6.2

Inclui transferências do aeroporto e dos jogos.

3.7

Apenas incluído em algumas opções de alojamento através de transportes públicos 
locais. Por favor verifique se na sua opção de alojamento tem acesso a este sistema de 
transporte.

4 - Upgrades de Alojamento

Preço por pessoa para as datas do pacote.

4.1 - Noites extras

Preço por pessoa, por noite, incluindo todos os serviços contratados no pacote 
anterior.

4.2

Sem refeições incluídas.

5 - Suplementos para refeições extra

Preços por pessoa.

5.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída- Com Jantar Incluído.

5.1.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Jantar Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.

5.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído.

5.2.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.

5.2.1.1

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.
Todas as refeições no Meal Center.

5.2.1.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.
Toda as refeições na escola,

5.2.1.3

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.
Todas as refeições nos bungalows

5.2.1.4

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído.
Todas as refeições no hotel.

5.2.1.3.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído.
Almoço no meal center
Jantar na escola.

5.2.1.4.1

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.
Todas as refeições no Hotel

5.2.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Checkout até às 12:00h com jantar incluído no Estádio onde se realizarão as 
Finais.

5.3

Chegada - Com jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.

5.7.4.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
Do Rio de Janeiro - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
Todas as refeições são servidas no Hotel.

5.7.4.5.1 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
From Andalucia - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
From Estoril - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

5.7.4.5.2 - Andalucia + Estoril + Madrid + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Andalucia - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
De Madrid - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

5.7.4.6.1 - Algarve + Estoril + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Algarve - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

5.7.4.6.2 - Algarve + Estoril + Madrid + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Algarve - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
De Madrid - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

6 - Bilhetes semanais

Os jogadores e o Staff não precisam adicionar este custo à taxa de participação. 
Apenas os acompanhantes sem o pacote de alojamento da IberCup precisam 
considerar este custo para a entrada semanal.

6.1

Os bilhetes semanais para familiares ou apoiantes estão incluídos nesta opção.

7 - Viagens de comboio 

7.1

Inclui viagens para o torneio de comboio de ida e volta. As transferências para os 
jogos serão feitas através do transporte público.

7.2

Inclui viagens para o torneio de comboio de ida e volta. As transferências para os 
jogos serão feitas por autocarro.

5.3.1

Chegada - Com jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.
O jantar do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as finais.

5.3.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as Finais.
O jantar do dia anterior é no mesmo local em que a equipa jantou durante a 
competição.

5.4

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída - Com Jantar Incluído.

5.4.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída - Com jantar incluído no Estádio onde se realizarão as finais.

5.5

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído.

5.5.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as finais.

5.6

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.

5.6.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O jantar do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as finais.

5.6.1.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as finais.

5.6.2

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O Almoço do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as Finais.
O jantar do dia anterior é no mesmo local em que a equipa jantou durante o torneio.

5.6.3

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O Jantar no último dia do torneio é no Estádio onde se realizam as Finais.

5.6.3.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
O Jantar no último dia do torneio é no Estádio onde se realizam as Finais.  

5.7

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Pequeno-almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
Jantar é servido no Hotel.

5.7.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Pequeno-almoço Incluído.
O almoço não está incluído no preço mas pode ser adicionado separadamente.
Jantar é servido no Hotel.

5.7.2

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
Jantar é servido no Hotel.

5.7.3

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído.
O Almoço e jantar é servido no Meal Center do torneio.

5.7.4.1 - Madrid + Cascais

Chegada ao 1º Torneio - Com jantar Incluído.
De Madrid - Partida no 4º dia do torneio - A última refeição deve ser adaptada de 
acordo com a hora de partida para o torneio seguinte.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.2.1 - Andalucia + Estoril 

Chegada ao 1º Torneio  - Com Jantar Incluído
De Andalucia - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.2.2 - Algarve + Estoril 

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Algarve - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.3 - Estoril + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
Chegada ao segundo torneio - Jantar incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.4 - Estoril + Madrid +  Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
De Madrid - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Chegada ao segundo torneio - Jantar incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
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TERMOS E
CONDIÇÕES



1 - Alojamento

O check-in é depois das 14:00. Se as equipas desejarem fazer o check-in antes das 14:00, 
terão de pagar uma noite extra. Lembre-se que a maioria dos quartos só estará 
disponível entre as 14:00 e as 15:00, o que significa que geralmente não será possível 
fazer o check-in no seu quarto assim que chegar ao seu destino. O check-out é antes 
das 12:00, o que significa que as equipas têm de deixar os seus quartos antes das 12:00 
no dia da partida. Se as equipas não deixarem os seus quartos antes das 12:00, terão de 
pagar uma noite extra. Nenhum reembolso será efectuado se a equipa cancelar 
qualquer pessoa da reserva após 45 dias antes do início do torneio (esta política não se 
aplica se um jogador enviar um certificado médico, política de cancelamento de 
seecancelamento). Condições válidas para reservas feitas através da IberCup. Sujeito a 
confirmação de disponibilidade no dia da reserva. Os preços podem mudar se a reserva 
for efectuada após a período normal de reserva. Para outros termos e condições, visite 
o nosso website. Por favor contacte-nos para preços detalhados. Por favor, verifique 
com a equipa da IberCup as datas do seu alojamento.

Se uma equipa tiver uma pré-reserva para um alojamento específico, o alojamento 
pode ser alterado em qualquer altura até 30 dias antes do início do torneio, devido a 
problemas logísticos da IberCup. A IberCup gere toda a distribuição dos quartos das 
equipas no seu alojamento, e quaisquer alterações na distribuição dos quartos terão de 
ser aprovadas pela IberCup.

Alojamento Escolar

Uma sala de aula por equipa. Um máximo de 20 pessoas podem ficar numa sala de aula. 
Quando as equipas decidem participar com o pacote básico de alojamento, é a IberCup 
que decide quantas pessoas ficarão em cada sala de aula. As equipas participantes com 
o preço básico do pacote por pessoa não podem decidir quantas pessoas ficarão em 
cada sala de aula, a menos que paguem um custo adicional para utilizar mais salas de 
aula. Um mínimo de um e um máximo de quatro líderes por equipa podem permanecer 
na escola. Todas as pessoas que permanecem nas escolas têm de pagar o custo de 
alojamento. Os sacos-cama ou camas não estão incluídos no preço. Pode alugar sacos 
de dormir com um custo adicional por pessoa, por semana. Por razões logísticas, a 
IberCup apenas informa as equipas sobre o nome da escola 30 dias antes do início do 
torneio.

Alojamento em Bungalows e Hostel

O preço por pessoa para alojamento nos bungalows e albergues é baseado em 4 ou 
mais pessoas por quarto. Quando as equipas decidem participar com o pacote básico de 
alojamento, a IberCup decide quantas pessoas ficarão em cada quarto. As equipas 
participantes com o preço do pacote básico por pessoa não podem decidir quantas 
pessoas ficarão em cada quarto, a menos que paguem um custo adicional para ter 
quartos de ocupação com 1, 2 ou 3 pessoas. Por razões logísticas, IberCup informará as 
equipas sobre o nome do bungalow 30 dias antes do início do torneio. Devido à 
distribuição dos bungalows no campo, a sua equipa poderá ter de ser dividida em áreas 
diferentes. A IberCup não tem poder para decidir sobre este assunto, que é da exclusiva 
responsabilidade da gestão dos bungalows. Cada bungalow tem pelo menos uma 
cama de casal para 2 pessoas, caso em que 2 pessoas terão de partilhar a mesma cama.

Hotel

O preço por pessoa no alojamento em hotel é baseado em 3 ou mais pessoas por 
quarto. Quando as equipas decidem participar com o pacote básico de alojamento, é a 
IberCup que decide quantas pessoas estarão em cada quarto. As equipas participantes 
com o preço do pacote básico por pessoa não podem decidir quantas pessoas ficarão 
em cada quarto, a menos que paguem um custo adicional para ter quartos de ocupação 
com 1 ou 2 pessoas. Por razões logísticas, IberCup só informará as equipas sobre o nome 
do hotel 30 dias antes do início do torneio. Devido ao número limitado de quartos por 
andar, a sua equipa pode ser dividida em diferentes andares. A IberCup não tem poder 
de decisão sobre este assunto, que é da responsabilidade exclusiva dos hotéis. Alguns 
quartos de hotel têm uma cama de casal para 2 pessoas, e nesse caso, 2 pessoas terão 
de partilhar a mesma cama. Para quartos com 3 ou mais pessoas, nem todos os hotéis 
têm ocupação tripla, pelo que o hotel pode colocar uma ou duas camas extra ou um 
sofá-cama num quarto duplo, que pode não ser de qualidade e conforto idênticos.

Para família

Para membros da família e acompanhantes, as reservas de hotel podem ser 
organizadas a preços razoáveis pela organização. Os pais e familiares podem reservar o 
seu hotel através da IberCup. O transporte para os jogos não está incluído nas opções de 
preços de alojamento. Para ter direito a este serviço, por favor consulte a organização.

Pagamento de Segurança

Em todos os tipos de alojamento, é necessário deixar uma caução * (500 euros em 
dinheiro ou cartão de crédito por equipa) que deve ser feita durante o "check-in" no 
alojamento. * Este valor pode ser diferente, dependendo do tipo de alojamento. O 
depósito será devolvido após inspecção dos quartos, para verificar se os quartos estão 
nas mesmas condições em que se encontravam no "check-in" e sem danos. Em caso de 
danos detectados, o incidente será comunicado à equipa e a direcção do hotel 
reserva-se o direito de não reembolsar o depósito de segurança. A IberCup nunca 
poderá ser responsabilizada por danos causados pelas equipas nas instalações. Sem 
depósito de segurança de pagamento, o "check-in" não será autorizado. O "check-in é 
depois das 14:00.

Lista de Rooming

Para evitar atrasos no check-in, as equipas devem enviar uma lista final de pessoas aos 
alojamentos, 45 dias antes do início do torneio. Esta informação é obrigatória e funciona 
como um funcionamento normal do torneio. Se a equipa enviar esta lista após 45 dias, a 
equipa será penalizada (10 euros por pessoa). Se a equipa não enviar a lista de quartos 
até 45 dias antes do início do torneio, a IberCup não será responsável por alterações de 
última hora relacionadas com alterações de quartos efectuadas pela gestão do 
alojamento à chegada da equipa. Se a equipa cancelar ou alterar qualquer jogador, 
gestor ou membro da família da lista original, esta alteração deverá ser aprovada pela 
IberCup e poderá ser cobrada uma taxa adicional.

Condições de estadia em casa de família

Com base em 2 jogadores por casa. Noite extra a pedido, sob reserva de disponibilidade.

2 - Voos

Os preços baseiam-se na partida da costa ocidental dos EUA e do Brasil, com 40 
pessoas a viajar e não incluem taxas aeroportuárias ou sobretaxas de combustível que 
são de aproximadamente 200 - 300 euros por pessoa. Contacte-nos para obter um 
orçamento e um itinerário detalhado.

3 - Autocarro privado

Preços por dia por autocarro. Se contratar este serviço, os transferes do aeroporto serão 
incluídos. As equipas devem enviar o itinerário do voo para IberCup info@ibercup.com 
45 dias antes do início do torneio. Se a IberCup não receber qualquer informação sobre 
este itinerário, o primeiro serviço do aeroporto não será efectuado e as equipas terão de 
encontrar a sua própria forma de viajar até ao seu alojamento. IberCup não agendará 
qualquer itinerário ou programa e não será responsável por qualquer gestão de horários 
ou autocarro de qualquer tipo pela equipa, mas colocará o líder da equipa em contacto 
com a empresa de autocarros para que possam gerir tudo entre eles. A IberCup não se 
responsabiliza por qualquer horário relacionado com o transporte privado de autocarro 
que não seja comunicado 15 dias antes do início do serviço. As alterações de itinerário 
durante o torneio devem ser comunicadas ao representante da empresa de autocarros. 
O condutor não pode aceitar quaisquer alterações sem a autorização do seu supervisor. 
No primeiro dia da competição, o autocarro estará disponível 1:30h antes do início do 
primeiro jogo, se as equipas não comunicarem a hora do jogo à empresa de autocarros 
no dia anterior, e a mesma regra será aplicada nos dias seguintes. Quaisquer alterações 
de informação importante devem ser comunicadas com 48 horas de antecedência e 
durante a manhã, podendo aplicar-se um custo adicional. Note-se que se a principal 
alteração for comunicada durante a tarde ou menos de 48h, não será aceite qualquer 
atraso considerado responsável pela empresa de transporte, a IberCup reserva-se o 
direito de declinar qualquer responsabilidade em caso de avarias, acidentes, atrasos ou 
quaisquer outros incidentes resultantes da utilização deste transporte e que possam 
implicar a não comparência da equipa.

Restrições ao transporte privado de autocarro

As seguintes restrições foram estabelecidas pelo Departamento Internacional de 
Transportes:

1. Os condutores podem conduzir 11 horas por dia de condução, um máximo de 4:30 
horas sem paragens, onde o condutor também terá 45 minutos de descanso entre cada 
paragem. 

2. O limite máximo para cada autocarro é de 150 km por dia.

3. Todos os dias, o condutor deve ter um período de descanso de 9 horas entre os 
serviços. Lembre-se da hora em que o serviço termina nesse dia, para que tenha tempo 
suficiente para iniciar o serviço no dia seguinte, para que possa chegar à hora do primeiro 
jogo desse dia.

4. Se a equipa tiver um jogo cedo no dia seguinte, deve terminar o serviço no dia anterior 
cedo, para garantir que o condutor tenha horas de descanso suficientes para iniciar o 
serviço na hora seguinte.

5. Durante as viagens, a cada 4:30 horas, o condutor deve fazer uma paragem de 45 
minutos de repouso. Pedimos-lhe que esteja ciente destas regras.

6. Note que se organizar uma excursão que envolva taxas de estacionamento, estas 
taxas devem ser pagas pelo grupo.

7. Os motoristas podem mudar diariamente. Certifique-se de fornecer a informação da 
hora de recolha no dia seguinte ao condutor do autocarro, antes de sair.

8. Será cobrado um custo extra se os serviços excederem as 11h por dia ou 150 km por 
dia.

Regras e comunicação com a empresa de autocarros

No transporte privado, apenas as pessoas acreditadas ao concurso estão autorizadas 
a utilizar este serviço, pelo que a família ou amigos que não façam parte do pacote ou 

não tenham contratado este serviço, não poderão utilizar este serviço. O condutor do 
autocarro verificará as credenciais, pulseiras ou cartões de torneio antes de qualquer 
pessoa poder entrar no autocarro.

3.1 - Bus Privado número mínimo

Se o seu grupo estiver a viajar com menos de 40 pessoas, terá de acrescentar ao custo 
final este custo por pessoa desaparecida até chegar a 40 pessoas. Não é necessário 
acrescentar este custo a preços se o seu grupo estiver a viajar com mais de 40 pessoas.

Há um limite de 51 pessoas para cada autocarro, portanto, se o seu grupo estiver a viajar 
com mais de 51 pessoas, terá de utilizar 2 autocarros para o seu grupo. Neste caso, terá 
de adicionar o custo da pessoa desaparecida ao custo final até que este atinja 80 
pessoas. Não precisará de adicionar este custo aos preços se o seu grupo estiver a viajar 
com mais de 80 pessoas utilizando autocarros. 

3.1.1 - Participação local + Equipas locais com autocarro privado

Participação local + Equipas locais com autocarros privados Preço por pessoa. Inclui a 
participação no torneio e no serviço de autocarro privado (verificar todos os termos e 
condições da política de autocarros privados nos pontos 3 e 3.1). Neste serviço, todas as 
equipas devem partir à mesma hora da manhã a partir da partida e regressar ao mesmo 
tempo ao destino de regresso. O autocarro estará disponível desde o primeiro dia em 
que as equipas iniciam a competição, até ao último dia da competição.

3.1.1.1

Disponível durante os4 dias do torneio.

3.1.1.2

Disponível durante os 5 dias do torneio.

3.1.2 -  Participação local + equipas locais com autocarro privado número mínimo

Se o seu grupo estiver a viajar com menos de 40 pessoas, terá de acrescentar ao custo 
final este custo por pessoa desaparecida até chegar a 40 pessoas. Não é necessário 
acrescentar este custo a preços se o seu grupo estiver a viajar com mais de 40 pessoas.

3.2 - Suplementos de autocarro privados por dia

Preços por dia por autocarro. (Verificar todos os termos e condições dos autocarros 
privados no ponto 3). Não é necessário acrescentar este custo aos preços se o seu grupo 
já estiver a viajar no autocarro privado incluído no seu pacote. 

3.3 - Traslado do aeroporto

O preço é por transferência. Os transferes do aeroporto para o alojamento não estão 
incluídos no pacote de alojamento, a menos que se contrate com um autocarro privado. 
Pode reservar os transferes do aeroporto através da organização. As equipas que viajam 
para o torneio devem informar a IberCup sobre os seus horários de voo 45 dias antes do 
início do torneio. Se nos informar após essa data, a Ibercup não garantirá este serviço. Os 
transferes do aeroporto são exclusivos para as equipas, portanto não para pessoas que 
não reservam alojamento através da IberCup. Os membros da família não podem entrar 
no autocarro se não tiverem reservado alojamento na IberCup. Se contratou este serviço, 
saiba que o serviço é apenas para uma viagem à chegada ou uma viagem para o jogo. 
Se a equipa chegar ou partir em múltiplos voos com múltiplas horas de chegada / 
partida e se os grupos tiverem menos de 20 pessoas, a IberCup não pode garantir várias 
transferências, mas apenas uma transferência de grupo. O líder da equipa terá de 
escolher apenas um transbordo para o grupo ou contratar vários transbordos com o 
custo associado a cada transbordo, já que este serviço é contratado como uma viagem 
à chegada e uma viagem no check-out.

3.3.1 - Traslados individuais do aeroporto

Preço por transferência para um máximo de 4 pax por transferência

3.3.2 - Transfer do aeroporto para autocarros privados

Estão incluídos no máximo dois transferes do aeroporto na chegada e dois adicionais na 
partida. Os transferes do aeroporto podem ser reservados através da organização. As 
equipas que viajam para o torneio devem informar a IberCup sobre os seus horários de 
voo 45 dias antes do início do torneio. Se nos informar após essa data, a Ibercup não 
garantirá este serviço. Os transferes do aeroporto são exclusivos para as equipas, 
portanto não para pessoas que não reservam alojamento através da IberCup. Os 
membros da família não podem entrar no autocarro se não tiverem reservado 
alojamento na IberCup. Se a equipa chegar ou partir em múltiplos voos com múltiplas 
horas de chegada/partida e se os grupos tiverem menos de 20 pessoas, a IberCup não 
pode garantir vários transbordos, mas apenas um transbordo de grupo. O líder da equipa 
terá de escolher um máximo de dois transfers apenas para o grupo ou contratar vários 
transfers com o custo associado a cada transfer.

3.4 -  Suplementos de autocarros / viagens de autocarro + transferências de 
correspondência

Preços por pessoa para o serviço designado. Este serviço inclui uma viagem de ida e 
volta desde o início num sistema de autocarros partilhados com elementos da sua 

equipa e também de equipas diferentes e não inclui qualquer utilização numa base 
exclusiva. Não inclui refeições, comida ou água durante a viagem. Também inclui 
transferências de partidas no local. (Verifique todos os termos e condições da política de 
autocarros privados no número 3.7). 

3.4.1 - Suplementos de autocarros / viagens de autocarro + transferências de 
correspondência

Suplementos de autocarros / viagens de autocarro + transferências de jogos Este serviço 
inclui uma viagem de regresso da origem num sistema de autocarros partilhado com 
elementos da sua equipa e também de equipas diferentes e não inclui nenhuma 
utilização numa base exclusiva. Não inclui refeições, comida ou água durante a viagem. 
Também inclui transferências de partidas no local. Também inclui os serviços de 
transferências de jogos se todo o grupo da equipa permanecer no mesmo alojamento. 
(Verifique todos os termos e condições da política de autocarros privados no número 3.7).

3.4.2 - Suplementos de autocarros privados / autocarro + viagem privada

Preços por pessoa para o serviço designado. Este serviço inclui uma viagem de ida e volta 
a partir da origem, num sistema de autocarros privados. Não inclui refeições, comida ou 
água durante a viagem. Se o seu grupo estiver a viajar com menos de 40 pessoas, é 
necessário acrescentar este custo por pessoa desaparecida ao custo final até chegar a 40 
pessoas. Não precisa de adicionar este custo aos preços se o seu grupo estiver a viajar 
com mais de 40 pessoas. (Verifique todos os termos e condições da política de autocarros 
privados no ponto 3). 

3.5 - Transferências entre torneios (Espanha e Portugal)

Não inclui refeições, comida ou água durante a viagem.

3.5.1 - Madrid + Cascais

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.2 - Andalucia + Estoril

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.3 - Algarve + Estoril

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.4 - Estoril + Barcelona

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.5 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.6 - Algarve + Estoril + Barcelona

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Preços por autocarro
Inclui transferências  entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.1.1 - Torneio com transferências entre torneios para equipas a Portuguesas

Preços por autocarro.

O preço inclui a viagem de Portugal e regresso a Portugal e 12h de condução por dia até 
ao destino. Para mais detalhes e regras, por favor verifique o ponto 3 para regras e 
condições de autocarros privados. Alojamento e refeições para o motorista estão 
incluídos no custo final. 

Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

A IberCup não coordenará qualquer logística para este transporte. Todos os detalhes 
e coordenação deste transporte serão fixados directamente com a empresa de 
autocarros.

Caso a equipa chegue no 1º dia do concurso, por favor tenha em conta que o 
autocarro não poderá fazer qualquer serviço de transporte nesse dia para os jogos. 
Aconselhamos as equipas, neste caso, a encomendar transporte adicional com uma 
empresa local ou a acrescentar um segundo condutor ao custo. O custo do segundo 
condutor será informado mediante pedido. 

No último dia do concurso, por favor tenha em atenção que o autocarro não pode 
fazer qualquer serviço de transporte nessa manhã para os jogos antes de iniciar o 
serviço no seu regresso a Portugal. Aconselhamos as equipas, neste caso, a 
encomendarem transporte adicional com uma empresa local ou a acrescentarem 
um segundo condutor ao custo. O custo do segundo condutor será informado 
mediante pedido.   

Os preços podem ser actualizados de acordo com os custos de combustível 1 
semana antes do início do serviço. Os preços originais são baseados em 2,20 euros 
por litro. Se os preços aumentarem, o custo será adaptado de acordo com o preço 1 
semana antes da viagem e tendo em consideração 1800km de serviço. 

3.6 - Transferências de jogo

Todas as equipas participantes precisam de assegurar que a sua opção de alojamento 
tenha acesso a estas transferências. Por favor, verifique com a organização se a sua 
participação inclui este serviço. Lembre-se que, se tiver contratado este serviço, a 
transferência não cobre todos os alojamentos. Por favor, contacte-nos se tiver alguma 
dúvida sobre este assunto. Se a mesma equipa tiver dois (2) jogos ou mais agendados 
no mesmo dia e no complexo, um de manhã e outro à tarde, a organização só 
garantirá o transporte destas equipas de manhã, ao primeiro, e à tarde, após o último 
jogo, se o seu pacote de refeições não incluir o almoço no alojamento. Se o vosso 
pacote de participação incluir almoço no alojamento, mesmo que tenham dois (2) 
jogos ou mais agendados no mesmo dia e no mesmo complexo, um de manhã e 
outro mais tarde, a organização garantirá as transferências necessárias para a 
realização dos jogos da sua equipa. Se o seu clube participar com 2 ou mais equipas, 
lembre-se que todas as equipas podem viajar em transferências diferentes, mesmo 
que se espere que deixem o mesmo hotel, ao mesmo tempo, para o mesmo destino. 
Para os pais que contrataram o pacote de alojamento juntamente com as equipas, 
mas que estão hospedados num hotel diferente, os transferes de jogos locais só são 
assegurados se o número de pais a transferir para o jogo for superior a 20 pais ao 
mesmo tempo.

Todas as equipas devem respeitar os tempos de transferência pré-definidos para os 
jogos e não podem utilizar este serviço fora dos horários previstos, mesmo que 
desejem assistir a um jogo de uma equipa diferente, do clube ou não. Nenhum serviço 
ou sistema de transporte está incluído ou em vigor nos dias antes e depois do torneio. 
Só tem 10 minutos de tolerância no seu horário para a transferência do jogo do 
alojamento para os campos, depois disso, o autocarro partirá. Neste caso, terá de 
encontrar o seu próprio transporte para o jogo. 

3.6.1

Preço por pessoa durante os dias de torneio.
(Favor verificar os Termos e Condições Política de Transporte para os jogos em 3.7) 

3.6.2

Inclui transferências do aeroporto e dos jogos.

3.7

Apenas incluído em algumas opções de alojamento através de transportes públicos 
locais. Por favor verifique se na sua opção de alojamento tem acesso a este sistema de 
transporte.

4 - Upgrades de Alojamento

Preço por pessoa para as datas do pacote.

4.1 - Noites extras

Preço por pessoa, por noite, incluindo todos os serviços contratados no pacote 
anterior.

4.2

Sem refeições incluídas.

5 - Suplementos para refeições extra

Preços por pessoa.

5.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída- Com Jantar Incluído.

5.1.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Jantar Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.

5.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído.

5.2.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.

5.2.1.1

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.
Todas as refeições no Meal Center.

5.2.1.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.
Toda as refeições na escola,

5.2.1.3

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.
Todas as refeições nos bungalows

5.2.1.4

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído.
Todas as refeições no hotel.

5.2.1.3.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído.
Almoço no meal center
Jantar na escola.

5.2.1.4.1

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.
Todas as refeições no Hotel

5.2.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Checkout até às 12:00h com jantar incluído no Estádio onde se realizarão as 
Finais.

5.3

Chegada - Com jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.

5.7.4.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
Do Rio de Janeiro - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
Todas as refeições são servidas no Hotel.

5.7.4.5.1 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
From Andalucia - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
From Estoril - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

5.7.4.5.2 - Andalucia + Estoril + Madrid + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Andalucia - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
De Madrid - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

5.7.4.6.1 - Algarve + Estoril + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Algarve - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

5.7.4.6.2 - Algarve + Estoril + Madrid + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Algarve - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
De Madrid - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

6 - Bilhetes semanais

Os jogadores e o Staff não precisam adicionar este custo à taxa de participação. 
Apenas os acompanhantes sem o pacote de alojamento da IberCup precisam 
considerar este custo para a entrada semanal.

6.1

Os bilhetes semanais para familiares ou apoiantes estão incluídos nesta opção.

7 - Viagens de comboio 

7.1

Inclui viagens para o torneio de comboio de ida e volta. As transferências para os 
jogos serão feitas através do transporte público.

7.2

Inclui viagens para o torneio de comboio de ida e volta. As transferências para os 
jogos serão feitas por autocarro.

5.3.1

Chegada - Com jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.
O jantar do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as finais.

5.3.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as Finais.
O jantar do dia anterior é no mesmo local em que a equipa jantou durante a 
competição.

5.4

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída - Com Jantar Incluído.

5.4.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída - Com jantar incluído no Estádio onde se realizarão as finais.

5.5

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído.

5.5.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as finais.

5.6

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.

5.6.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O jantar do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as finais.

5.6.1.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as finais.

5.6.2

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O Almoço do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as Finais.
O jantar do dia anterior é no mesmo local em que a equipa jantou durante o torneio.

5.6.3

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O Jantar no último dia do torneio é no Estádio onde se realizam as Finais.

5.6.3.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
O Jantar no último dia do torneio é no Estádio onde se realizam as Finais.  

5.7

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Pequeno-almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
Jantar é servido no Hotel.

5.7.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Pequeno-almoço Incluído.
O almoço não está incluído no preço mas pode ser adicionado separadamente.
Jantar é servido no Hotel.

5.7.2

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
Jantar é servido no Hotel.

5.7.3

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído.
O Almoço e jantar é servido no Meal Center do torneio.

5.7.4.1 - Madrid + Cascais

Chegada ao 1º Torneio - Com jantar Incluído.
De Madrid - Partida no 4º dia do torneio - A última refeição deve ser adaptada de 
acordo com a hora de partida para o torneio seguinte.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.2.1 - Andalucia + Estoril 

Chegada ao 1º Torneio  - Com Jantar Incluído
De Andalucia - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.2.2 - Algarve + Estoril 

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Algarve - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.3 - Estoril + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
Chegada ao segundo torneio - Jantar incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.4 - Estoril + Madrid +  Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
De Madrid - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Chegada ao segundo torneio - Jantar incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
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TERMOS E
CONDIÇÕES



1 - Alojamento

O check-in é depois das 14:00. Se as equipas desejarem fazer o check-in antes das 14:00, 
terão de pagar uma noite extra. Lembre-se que a maioria dos quartos só estará 
disponível entre as 14:00 e as 15:00, o que significa que geralmente não será possível 
fazer o check-in no seu quarto assim que chegar ao seu destino. O check-out é antes 
das 12:00, o que significa que as equipas têm de deixar os seus quartos antes das 12:00 
no dia da partida. Se as equipas não deixarem os seus quartos antes das 12:00, terão de 
pagar uma noite extra. Nenhum reembolso será efectuado se a equipa cancelar 
qualquer pessoa da reserva após 45 dias antes do início do torneio (esta política não se 
aplica se um jogador enviar um certificado médico, política de cancelamento de 
seecancelamento). Condições válidas para reservas feitas através da IberCup. Sujeito a 
confirmação de disponibilidade no dia da reserva. Os preços podem mudar se a reserva 
for efectuada após a período normal de reserva. Para outros termos e condições, visite 
o nosso website. Por favor contacte-nos para preços detalhados. Por favor, verifique 
com a equipa da IberCup as datas do seu alojamento.

Se uma equipa tiver uma pré-reserva para um alojamento específico, o alojamento 
pode ser alterado em qualquer altura até 30 dias antes do início do torneio, devido a 
problemas logísticos da IberCup. A IberCup gere toda a distribuição dos quartos das 
equipas no seu alojamento, e quaisquer alterações na distribuição dos quartos terão de 
ser aprovadas pela IberCup.

Alojamento Escolar

Uma sala de aula por equipa. Um máximo de 20 pessoas podem ficar numa sala de aula. 
Quando as equipas decidem participar com o pacote básico de alojamento, é a IberCup 
que decide quantas pessoas ficarão em cada sala de aula. As equipas participantes com 
o preço básico do pacote por pessoa não podem decidir quantas pessoas ficarão em 
cada sala de aula, a menos que paguem um custo adicional para utilizar mais salas de 
aula. Um mínimo de um e um máximo de quatro líderes por equipa podem permanecer 
na escola. Todas as pessoas que permanecem nas escolas têm de pagar o custo de 
alojamento. Os sacos-cama ou camas não estão incluídos no preço. Pode alugar sacos 
de dormir com um custo adicional por pessoa, por semana. Por razões logísticas, a 
IberCup apenas informa as equipas sobre o nome da escola 30 dias antes do início do 
torneio.

Alojamento em Bungalows e Hostel

O preço por pessoa para alojamento nos bungalows e albergues é baseado em 4 ou 
mais pessoas por quarto. Quando as equipas decidem participar com o pacote básico de 
alojamento, a IberCup decide quantas pessoas ficarão em cada quarto. As equipas 
participantes com o preço do pacote básico por pessoa não podem decidir quantas 
pessoas ficarão em cada quarto, a menos que paguem um custo adicional para ter 
quartos de ocupação com 1, 2 ou 3 pessoas. Por razões logísticas, IberCup informará as 
equipas sobre o nome do bungalow 30 dias antes do início do torneio. Devido à 
distribuição dos bungalows no campo, a sua equipa poderá ter de ser dividida em áreas 
diferentes. A IberCup não tem poder para decidir sobre este assunto, que é da exclusiva 
responsabilidade da gestão dos bungalows. Cada bungalow tem pelo menos uma 
cama de casal para 2 pessoas, caso em que 2 pessoas terão de partilhar a mesma cama.

Hotel

O preço por pessoa no alojamento em hotel é baseado em 3 ou mais pessoas por 
quarto. Quando as equipas decidem participar com o pacote básico de alojamento, é a 
IberCup que decide quantas pessoas estarão em cada quarto. As equipas participantes 
com o preço do pacote básico por pessoa não podem decidir quantas pessoas ficarão 
em cada quarto, a menos que paguem um custo adicional para ter quartos de ocupação 
com 1 ou 2 pessoas. Por razões logísticas, IberCup só informará as equipas sobre o nome 
do hotel 30 dias antes do início do torneio. Devido ao número limitado de quartos por 
andar, a sua equipa pode ser dividida em diferentes andares. A IberCup não tem poder 
de decisão sobre este assunto, que é da responsabilidade exclusiva dos hotéis. Alguns 
quartos de hotel têm uma cama de casal para 2 pessoas, e nesse caso, 2 pessoas terão 
de partilhar a mesma cama. Para quartos com 3 ou mais pessoas, nem todos os hotéis 
têm ocupação tripla, pelo que o hotel pode colocar uma ou duas camas extra ou um 
sofá-cama num quarto duplo, que pode não ser de qualidade e conforto idênticos.

Para família

Para membros da família e acompanhantes, as reservas de hotel podem ser 
organizadas a preços razoáveis pela organização. Os pais e familiares podem reservar o 
seu hotel através da IberCup. O transporte para os jogos não está incluído nas opções de 
preços de alojamento. Para ter direito a este serviço, por favor consulte a organização.

Pagamento de Segurança

Em todos os tipos de alojamento, é necessário deixar uma caução * (500 euros em 
dinheiro ou cartão de crédito por equipa) que deve ser feita durante o "check-in" no 
alojamento. * Este valor pode ser diferente, dependendo do tipo de alojamento. O 
depósito será devolvido após inspecção dos quartos, para verificar se os quartos estão 
nas mesmas condições em que se encontravam no "check-in" e sem danos. Em caso de 
danos detectados, o incidente será comunicado à equipa e a direcção do hotel 
reserva-se o direito de não reembolsar o depósito de segurança. A IberCup nunca 
poderá ser responsabilizada por danos causados pelas equipas nas instalações. Sem 
depósito de segurança de pagamento, o "check-in" não será autorizado. O "check-in é 
depois das 14:00.

Lista de Rooming

Para evitar atrasos no check-in, as equipas devem enviar uma lista final de pessoas aos 
alojamentos, 45 dias antes do início do torneio. Esta informação é obrigatória e funciona 
como um funcionamento normal do torneio. Se a equipa enviar esta lista após 45 dias, a 
equipa será penalizada (10 euros por pessoa). Se a equipa não enviar a lista de quartos 
até 45 dias antes do início do torneio, a IberCup não será responsável por alterações de 
última hora relacionadas com alterações de quartos efectuadas pela gestão do 
alojamento à chegada da equipa. Se a equipa cancelar ou alterar qualquer jogador, 
gestor ou membro da família da lista original, esta alteração deverá ser aprovada pela 
IberCup e poderá ser cobrada uma taxa adicional.

Condições de estadia em casa de família

Com base em 2 jogadores por casa. Noite extra a pedido, sob reserva de disponibilidade.

2 - Voos

Os preços baseiam-se na partida da costa ocidental dos EUA e do Brasil, com 40 
pessoas a viajar e não incluem taxas aeroportuárias ou sobretaxas de combustível que 
são de aproximadamente 200 - 300 euros por pessoa. Contacte-nos para obter um 
orçamento e um itinerário detalhado.

3 - Autocarro privado

Preços por dia por autocarro. Se contratar este serviço, os transferes do aeroporto serão 
incluídos. As equipas devem enviar o itinerário do voo para IberCup info@ibercup.com 
45 dias antes do início do torneio. Se a IberCup não receber qualquer informação sobre 
este itinerário, o primeiro serviço do aeroporto não será efectuado e as equipas terão de 
encontrar a sua própria forma de viajar até ao seu alojamento. IberCup não agendará 
qualquer itinerário ou programa e não será responsável por qualquer gestão de horários 
ou autocarro de qualquer tipo pela equipa, mas colocará o líder da equipa em contacto 
com a empresa de autocarros para que possam gerir tudo entre eles. A IberCup não se 
responsabiliza por qualquer horário relacionado com o transporte privado de autocarro 
que não seja comunicado 15 dias antes do início do serviço. As alterações de itinerário 
durante o torneio devem ser comunicadas ao representante da empresa de autocarros. 
O condutor não pode aceitar quaisquer alterações sem a autorização do seu supervisor. 
No primeiro dia da competição, o autocarro estará disponível 1:30h antes do início do 
primeiro jogo, se as equipas não comunicarem a hora do jogo à empresa de autocarros 
no dia anterior, e a mesma regra será aplicada nos dias seguintes. Quaisquer alterações 
de informação importante devem ser comunicadas com 48 horas de antecedência e 
durante a manhã, podendo aplicar-se um custo adicional. Note-se que se a principal 
alteração for comunicada durante a tarde ou menos de 48h, não será aceite qualquer 
atraso considerado responsável pela empresa de transporte, a IberCup reserva-se o 
direito de declinar qualquer responsabilidade em caso de avarias, acidentes, atrasos ou 
quaisquer outros incidentes resultantes da utilização deste transporte e que possam 
implicar a não comparência da equipa.

Restrições ao transporte privado de autocarro

As seguintes restrições foram estabelecidas pelo Departamento Internacional de 
Transportes:

1. Os condutores podem conduzir 11 horas por dia de condução, um máximo de 4:30 
horas sem paragens, onde o condutor também terá 45 minutos de descanso entre cada 
paragem. 

2. O limite máximo para cada autocarro é de 150 km por dia.

3. Todos os dias, o condutor deve ter um período de descanso de 9 horas entre os 
serviços. Lembre-se da hora em que o serviço termina nesse dia, para que tenha tempo 
suficiente para iniciar o serviço no dia seguinte, para que possa chegar à hora do primeiro 
jogo desse dia.

4. Se a equipa tiver um jogo cedo no dia seguinte, deve terminar o serviço no dia anterior 
cedo, para garantir que o condutor tenha horas de descanso suficientes para iniciar o 
serviço na hora seguinte.

5. Durante as viagens, a cada 4:30 horas, o condutor deve fazer uma paragem de 45 
minutos de repouso. Pedimos-lhe que esteja ciente destas regras.

6. Note que se organizar uma excursão que envolva taxas de estacionamento, estas 
taxas devem ser pagas pelo grupo.

7. Os motoristas podem mudar diariamente. Certifique-se de fornecer a informação da 
hora de recolha no dia seguinte ao condutor do autocarro, antes de sair.

8. Será cobrado um custo extra se os serviços excederem as 11h por dia ou 150 km por 
dia.

Regras e comunicação com a empresa de autocarros

No transporte privado, apenas as pessoas acreditadas ao concurso estão autorizadas 
a utilizar este serviço, pelo que a família ou amigos que não façam parte do pacote ou 

não tenham contratado este serviço, não poderão utilizar este serviço. O condutor do 
autocarro verificará as credenciais, pulseiras ou cartões de torneio antes de qualquer 
pessoa poder entrar no autocarro.

3.1 - Bus Privado número mínimo

Se o seu grupo estiver a viajar com menos de 40 pessoas, terá de acrescentar ao custo 
final este custo por pessoa desaparecida até chegar a 40 pessoas. Não é necessário 
acrescentar este custo a preços se o seu grupo estiver a viajar com mais de 40 pessoas.

Há um limite de 51 pessoas para cada autocarro, portanto, se o seu grupo estiver a viajar 
com mais de 51 pessoas, terá de utilizar 2 autocarros para o seu grupo. Neste caso, terá 
de adicionar o custo da pessoa desaparecida ao custo final até que este atinja 80 
pessoas. Não precisará de adicionar este custo aos preços se o seu grupo estiver a viajar 
com mais de 80 pessoas utilizando autocarros. 

3.1.1 - Participação local + Equipas locais com autocarro privado

Participação local + Equipas locais com autocarros privados Preço por pessoa. Inclui a 
participação no torneio e no serviço de autocarro privado (verificar todos os termos e 
condições da política de autocarros privados nos pontos 3 e 3.1). Neste serviço, todas as 
equipas devem partir à mesma hora da manhã a partir da partida e regressar ao mesmo 
tempo ao destino de regresso. O autocarro estará disponível desde o primeiro dia em 
que as equipas iniciam a competição, até ao último dia da competição.

3.1.1.1

Disponível durante os4 dias do torneio.

3.1.1.2

Disponível durante os 5 dias do torneio.

3.1.2 -  Participação local + equipas locais com autocarro privado número mínimo

Se o seu grupo estiver a viajar com menos de 40 pessoas, terá de acrescentar ao custo 
final este custo por pessoa desaparecida até chegar a 40 pessoas. Não é necessário 
acrescentar este custo a preços se o seu grupo estiver a viajar com mais de 40 pessoas.

3.2 - Suplementos de autocarro privados por dia

Preços por dia por autocarro. (Verificar todos os termos e condições dos autocarros 
privados no ponto 3). Não é necessário acrescentar este custo aos preços se o seu grupo 
já estiver a viajar no autocarro privado incluído no seu pacote. 

3.3 - Traslado do aeroporto

O preço é por transferência. Os transferes do aeroporto para o alojamento não estão 
incluídos no pacote de alojamento, a menos que se contrate com um autocarro privado. 
Pode reservar os transferes do aeroporto através da organização. As equipas que viajam 
para o torneio devem informar a IberCup sobre os seus horários de voo 45 dias antes do 
início do torneio. Se nos informar após essa data, a Ibercup não garantirá este serviço. Os 
transferes do aeroporto são exclusivos para as equipas, portanto não para pessoas que 
não reservam alojamento através da IberCup. Os membros da família não podem entrar 
no autocarro se não tiverem reservado alojamento na IberCup. Se contratou este serviço, 
saiba que o serviço é apenas para uma viagem à chegada ou uma viagem para o jogo. 
Se a equipa chegar ou partir em múltiplos voos com múltiplas horas de chegada / 
partida e se os grupos tiverem menos de 20 pessoas, a IberCup não pode garantir várias 
transferências, mas apenas uma transferência de grupo. O líder da equipa terá de 
escolher apenas um transbordo para o grupo ou contratar vários transbordos com o 
custo associado a cada transbordo, já que este serviço é contratado como uma viagem 
à chegada e uma viagem no check-out.

3.3.1 - Traslados individuais do aeroporto

Preço por transferência para um máximo de 4 pax por transferência

3.3.2 - Transfer do aeroporto para autocarros privados

Estão incluídos no máximo dois transferes do aeroporto na chegada e dois adicionais na 
partida. Os transferes do aeroporto podem ser reservados através da organização. As 
equipas que viajam para o torneio devem informar a IberCup sobre os seus horários de 
voo 45 dias antes do início do torneio. Se nos informar após essa data, a Ibercup não 
garantirá este serviço. Os transferes do aeroporto são exclusivos para as equipas, 
portanto não para pessoas que não reservam alojamento através da IberCup. Os 
membros da família não podem entrar no autocarro se não tiverem reservado 
alojamento na IberCup. Se a equipa chegar ou partir em múltiplos voos com múltiplas 
horas de chegada/partida e se os grupos tiverem menos de 20 pessoas, a IberCup não 
pode garantir vários transbordos, mas apenas um transbordo de grupo. O líder da equipa 
terá de escolher um máximo de dois transfers apenas para o grupo ou contratar vários 
transfers com o custo associado a cada transfer.

3.4 -  Suplementos de autocarros / viagens de autocarro + transferências de 
correspondência

Preços por pessoa para o serviço designado. Este serviço inclui uma viagem de ida e 
volta desde o início num sistema de autocarros partilhados com elementos da sua 

equipa e também de equipas diferentes e não inclui qualquer utilização numa base 
exclusiva. Não inclui refeições, comida ou água durante a viagem. Também inclui 
transferências de partidas no local. (Verifique todos os termos e condições da política de 
autocarros privados no número 3.7). 

3.4.1 - Suplementos de autocarros / viagens de autocarro + transferências de 
correspondência

Suplementos de autocarros / viagens de autocarro + transferências de jogos Este serviço 
inclui uma viagem de regresso da origem num sistema de autocarros partilhado com 
elementos da sua equipa e também de equipas diferentes e não inclui nenhuma 
utilização numa base exclusiva. Não inclui refeições, comida ou água durante a viagem. 
Também inclui transferências de partidas no local. Também inclui os serviços de 
transferências de jogos se todo o grupo da equipa permanecer no mesmo alojamento. 
(Verifique todos os termos e condições da política de autocarros privados no número 3.7).

3.4.2 - Suplementos de autocarros privados / autocarro + viagem privada

Preços por pessoa para o serviço designado. Este serviço inclui uma viagem de ida e volta 
a partir da origem, num sistema de autocarros privados. Não inclui refeições, comida ou 
água durante a viagem. Se o seu grupo estiver a viajar com menos de 40 pessoas, é 
necessário acrescentar este custo por pessoa desaparecida ao custo final até chegar a 40 
pessoas. Não precisa de adicionar este custo aos preços se o seu grupo estiver a viajar 
com mais de 40 pessoas. (Verifique todos os termos e condições da política de autocarros 
privados no ponto 3). 

3.5 - Transferências entre torneios (Espanha e Portugal)

Não inclui refeições, comida ou água durante a viagem.

3.5.1 - Madrid + Cascais

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.2 - Andalucia + Estoril

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.3 - Algarve + Estoril

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.4 - Estoril + Barcelona

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.5 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.6 - Algarve + Estoril + Barcelona

Preços por autocarro
Inclui transferências entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Preços por autocarro
Inclui transferências  entre torneios
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

3.5.1.1 - Torneio com transferências entre torneios para equipas a Portuguesas

Preços por autocarro.

O preço inclui a viagem de Portugal e regresso a Portugal e 12h de condução por dia até 
ao destino. Para mais detalhes e regras, por favor verifique o ponto 3 para regras e 
condições de autocarros privados. Alojamento e refeições para o motorista estão 
incluídos no custo final. 

Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem. 

A IberCup não coordenará qualquer logística para este transporte. Todos os detalhes 
e coordenação deste transporte serão fixados directamente com a empresa de 
autocarros.

Caso a equipa chegue no 1º dia do concurso, por favor tenha em conta que o 
autocarro não poderá fazer qualquer serviço de transporte nesse dia para os jogos. 
Aconselhamos as equipas, neste caso, a encomendar transporte adicional com uma 
empresa local ou a acrescentar um segundo condutor ao custo. O custo do segundo 
condutor será informado mediante pedido. 

No último dia do concurso, por favor tenha em atenção que o autocarro não pode 
fazer qualquer serviço de transporte nessa manhã para os jogos antes de iniciar o 
serviço no seu regresso a Portugal. Aconselhamos as equipas, neste caso, a 
encomendarem transporte adicional com uma empresa local ou a acrescentarem 
um segundo condutor ao custo. O custo do segundo condutor será informado 
mediante pedido.   

Os preços podem ser actualizados de acordo com os custos de combustível 1 
semana antes do início do serviço. Os preços originais são baseados em 2,20 euros 
por litro. Se os preços aumentarem, o custo será adaptado de acordo com o preço 1 
semana antes da viagem e tendo em consideração 1800km de serviço. 

3.6 - Transferências de jogo

Todas as equipas participantes precisam de assegurar que a sua opção de alojamento 
tenha acesso a estas transferências. Por favor, verifique com a organização se a sua 
participação inclui este serviço. Lembre-se que, se tiver contratado este serviço, a 
transferência não cobre todos os alojamentos. Por favor, contacte-nos se tiver alguma 
dúvida sobre este assunto. Se a mesma equipa tiver dois (2) jogos ou mais agendados 
no mesmo dia e no complexo, um de manhã e outro à tarde, a organização só 
garantirá o transporte destas equipas de manhã, ao primeiro, e à tarde, após o último 
jogo, se o seu pacote de refeições não incluir o almoço no alojamento. Se o vosso 
pacote de participação incluir almoço no alojamento, mesmo que tenham dois (2) 
jogos ou mais agendados no mesmo dia e no mesmo complexo, um de manhã e 
outro mais tarde, a organização garantirá as transferências necessárias para a 
realização dos jogos da sua equipa. Se o seu clube participar com 2 ou mais equipas, 
lembre-se que todas as equipas podem viajar em transferências diferentes, mesmo 
que se espere que deixem o mesmo hotel, ao mesmo tempo, para o mesmo destino. 
Para os pais que contrataram o pacote de alojamento juntamente com as equipas, 
mas que estão hospedados num hotel diferente, os transferes de jogos locais só são 
assegurados se o número de pais a transferir para o jogo for superior a 20 pais ao 
mesmo tempo.

Todas as equipas devem respeitar os tempos de transferência pré-definidos para os 
jogos e não podem utilizar este serviço fora dos horários previstos, mesmo que 
desejem assistir a um jogo de uma equipa diferente, do clube ou não. Nenhum serviço 
ou sistema de transporte está incluído ou em vigor nos dias antes e depois do torneio. 
Só tem 10 minutos de tolerância no seu horário para a transferência do jogo do 
alojamento para os campos, depois disso, o autocarro partirá. Neste caso, terá de 
encontrar o seu próprio transporte para o jogo. 

3.6.1

Preço por pessoa durante os dias de torneio.
(Favor verificar os Termos e Condições Política de Transporte para os jogos em 3.7) 

3.6.2

Inclui transferências do aeroporto e dos jogos.

3.7

Apenas incluído em algumas opções de alojamento através de transportes públicos 
locais. Por favor verifique se na sua opção de alojamento tem acesso a este sistema de 
transporte.

4 - Upgrades de Alojamento

Preço por pessoa para as datas do pacote.

4.1 - Noites extras

Preço por pessoa, por noite, incluindo todos os serviços contratados no pacote 
anterior.

4.2

Sem refeições incluídas.

5 - Suplementos para refeições extra

Preços por pessoa.

5.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída- Com Jantar Incluído.

5.1.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Jantar Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.

5.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído.

5.2.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.

5.2.1.1

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.
Todas as refeições no Meal Center.

5.2.1.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.
Toda as refeições na escola,

5.2.1.3

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as Finais.
Todas as refeições nos bungalows

5.2.1.4

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído.
Todas as refeições no hotel.

5.2.1.3.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Almoço Incluído.
Almoço no meal center
Jantar na escola.

5.2.1.4.1

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.
Todas as refeições no Hotel

5.2.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Checkout até às 12:00h com jantar incluído no Estádio onde se realizarão as 
Finais.

5.3

Chegada - Com jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.

5.7.4.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
Do Rio de Janeiro - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
Todas as refeições são servidas no Hotel.

5.7.4.5.1 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
From Andalucia - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
From Estoril - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

5.7.4.5.2 - Andalucia + Estoril + Madrid + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Andalucia - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
De Madrid - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

5.7.4.6.1 - Algarve + Estoril + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Algarve - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

5.7.4.6.2 - Algarve + Estoril + Madrid + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Algarve - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
De Madrid - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
Não inclui refeições, comida, ou água durante a viagem entre torneios. 

6 - Bilhetes semanais

Os jogadores e o Staff não precisam adicionar este custo à taxa de participação. 
Apenas os acompanhantes sem o pacote de alojamento da IberCup precisam 
considerar este custo para a entrada semanal.

6.1

Os bilhetes semanais para familiares ou apoiantes estão incluídos nesta opção.

7 - Viagens de comboio 

7.1

Inclui viagens para o torneio de comboio de ida e volta. As transferências para os 
jogos serão feitas através do transporte público.

7.2

Inclui viagens para o torneio de comboio de ida e volta. As transferências para os 
jogos serão feitas por autocarro.

5.3.1

Chegada - Com jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.
O jantar do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as finais.

5.3.2

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as Finais.
O jantar do dia anterior é no mesmo local em que a equipa jantou durante a 
competição.

5.4

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída - Com Jantar Incluído.

5.4.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída - Com jantar incluído no Estádio onde se realizarão as finais.

5.5

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído.

5.5.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído no Estádio onde se realizarão as finais.

5.6

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.

5.6.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O jantar do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as finais.

5.6.1.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as finais.

5.6.2

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O Almoço do dia anterior é no Estádio onde se realizarão as Finais.
O jantar do dia anterior é no mesmo local em que a equipa jantou durante o torneio.

5.6.3

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O Jantar no último dia do torneio é no Estádio onde se realizam as Finais.

5.6.3.1

Chegada - Com Almoço Incluído.
Saída  - Com Pequeno-Almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
O Jantar no último dia do torneio é no Estádio onde se realizam as Finais.  

5.7

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Pequeno-almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
Jantar é servido no Hotel.

5.7.1

Chegada - Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Pequeno-almoço Incluído.
O almoço não está incluído no preço mas pode ser adicionado separadamente.
Jantar é servido no Hotel.

5.7.2

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído.
O almoço é servido no Meal Center do torneio.
Jantar é servido no Hotel.

5.7.3

Chegada- Com Jantar Incluído.
Saída  - Com Almoço Incluído.
O Almoço e jantar é servido no Meal Center do torneio.

5.7.4.1 - Madrid + Cascais

Chegada ao 1º Torneio - Com jantar Incluído.
De Madrid - Partida no 4º dia do torneio - A última refeição deve ser adaptada de 
acordo com a hora de partida para o torneio seguinte.
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.2.1 - Andalucia + Estoril 

Chegada ao 1º Torneio  - Com Jantar Incluído
De Andalucia - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.2.2 - Algarve + Estoril 

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Algarve - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Almoço Incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio.
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.3 - Estoril + Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
Chegada ao segundo torneio - Jantar incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.

5.7.4.4 - Estoril + Madrid +  Barcelona

Chegada ao 1º Torneio - Com Jantar Incluído
De Estoril - Partida no dia seguinte ao torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
De Madrid - Partida no dia seguinte à data de chegada - Com Pequeno-almoço 
Incluído.
Chegada ao segundo torneio - Jantar incluído
Saída do último torneio - Com Pequeno-almoço Incluído.
O Almoço é servido no Meal Center do torneio. (Excepto em Barcelona, que terá 
todas as refeições no hotel).
O jantar é servido no Hotel.
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