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O TORNEIO  
O Disney Cup International  atrai equipes de futebol  de mais de 20 países, 
oferecendo a oportunidade de competição em um dos melhores comple-
xos esportivos do mundo, além de proporcionar tudo o que o Walt Disney 
World ® Resort tem para oferecer.   
 

DATA DA VIAGEM: 10 DE JULHO A 24 DE JULHO DE 2020 
 

DISNEY CUP 2020 - GRUPO SEB 

Contrato ONLINE: www.challengerworldtours.com/seb   

GRUPO SEB  
Parabéns! Você foi convidado para disputar a Disney Cup 2020 repre-
sentando a equipe do grupo SEB. Essa é a sua grande oportunidade de 
se destacar em uma competição internacional! Neste informativo vo-
cê tem acesso a todos os detalhes da viagem Disney 2020.  



 
 

PACOTE DE 15  DIAS: DE 10 A 24 DE JULHO DE 2020 
 

Preço por Jogador:  US$3690  
Preço por acompanhante: US$3590 
 
O pacote Disney Cup 2020 está disponível para jogadores nascidos em 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009 e 2010. 
 
A viagem contará com a presença de representantes do Grupo SEB. Quando mais de 10 
jogares da mesma escola se inscreverem, um representante da respectiva escola também 
acompanhará o grupo. Jogadores com idade entre 9 e 12 anos precisam estar acompa-
nhados de um adulto 
 

O que está incluído: 

• Voo São Paulo / Miami / São Paulo + Transfers para Orlando;  

• Acomodação nos Estados Unidos durante 12 noites no Hotel Disney indicado pelo 
torneio, quarto QUÁDRUPLO. O café da manhã não está incluído na diária; 

• Entrada para 4 parques da Disney (4-Day BASE Magic Your Way Ticket: Magic 
Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios, Disney’s Animal Kingdom) +  4 visitas 
ao Disney’s Blizzard Beach Water Park ou ao Disney’s Typhoon Lagoon Water Park; 

• Entrada em 2 parques da Universal Studios; 

• Seguro de Saúde Internacional; 

• Bebida não alcoólica liberada no hotel (mug for free drinks at the hotel); 

• Taxas de inscrição do torneio Disney; 

• Kit de uniforme para o torneio Disney; 

• Entrada para ESPN Wide World of  Sports® Complex durante o evento; 

• Transporte interno nos Estados Unidos para todas as atividades listadas no itinerário; 

• Acompanhamento de profissionais credenciados. 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
Para se hospedar em quarto triplo, adicionar US$175 por pessoa/pacote e para quarto 
duplo, adicionar US$295 por pessoa/pacote. 
 

O pacote Disney não inclui alimentação. Jogadores e acompanhantes devem estimar o 
valor de USD $45 diários para as refeições, média de USD $15 por refeição. Para evitar 
que os participantes tenham valores em espécie, sugerimos a compra de um cartão pré-
pago internacional, que poderá ser adquirido em uma casa de câmbio no Brasil ou nos 
principais bancos brasileiros.  
 

O voo do grupo tem saída do aeroporto de Guarulhos em São Paulo. Participantes de ou-
tras cidades deverão encontrar com o representante da TetraBrazil no aeroporto 4 horas 
antes do embarque para os EUA. A responsabilidade do custo do deslocamento até o 
aeroporto de Guarulhos e o retorno à cidade de origem é do participante e será feito por 
conta própria. 
 

FORMA DE PAGAMENTO  
Pagamento parcelado via boleto bancário em até 10 vezes sem juros. (dependendo da 
data da primeira parcela) 
  

Cotação do dólar de acordo com o dólar turismo(venda) do dia do fechamento do pacote 
de cada passageiro: https://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/dolar-turismo-
estados-unidos/ 
 

Após o preenchimento do formulário de adesão, em um prazo de até 72 horas você rece-
berá um extrato e os boletos das parcelas via e-mail, de acordo com o selecionado acima. 

ROTEIRO   

GRUPO SEB  
DISNEY CUP 2020 

Dia 1: sexta– 10 de Julho 
Vôo p/ EUA 
 

Dia 2: sábado – 11de Julho 
Tour de Compras 1 - Walmart 
Check in at Disney Pop Century Resort 
 

Dia 3: domingo – 12 de Julho 
Blizard Beach 
Cerimônia de abertura Disney Cup 
 

Dia 4: segunda- feira– 13 de Julho 
Disney Cup: fase inicial 
Disney Springs 
 

Dia 5: terça-feira – 14 de Julho 
Disney Cup: fase inicial 
Outlet   
 

Dia 6: quarta-feira – 15 de Julho 
Disney Cup: fase inicial 
Disney’s Hollywood Studios 
 

Dia 7:  quinta-feira – 16 de Julho 
Disney Cup: fase inicial 
Florida Mall 
 

Dia 8: sexta- feira – 17 de Julho 
Disney Cup: fase final 
Disney Water Park - Blizard Beach 
 

Dia 9: sábado – 18 de Julho 
Disney Cup: fase final 
Epcot Center 
 

Dia 10: domingo– 19 de Julho 
Disney Cup: fase final 
Universal Studios 
 

Dia 11: segunda-feira– 20 de Julho 
Disney Cup: fase final 
ISLAND OF ADVENTURES 
 

Dia 12: terça- feira – 21 de Julho 
Animal Kingdom 
 

Dia 13: quarta-feira – 22 de Julho 
Magic Kingdom 
 

Dia 14: quinta-feira – 23 de Julho 
Voo de volta ao Brasil 
 

Dia 15: exta-feira – 24 de Julho 
Chegada no Brasil 
 

Obs: as datas dos voos de ida e de 
volta podem sofrer uma pequena al-
teração, mas sempre respeitando o 
número  de noites e demais inclusões 
do pacote. 

A viagem é operada pela Gift Travel / IE Sports, uma empresa do Grupo Challenger Sports.  


