
 

 
 

 
 

 

Prezada Gabrielle,  
Segue abaixo orçamento solicitado, conforme contato telefônico. Os valores são baseados no 
grupo de três pessoas, considerando classe executiva no voo e upgrades na hotelaria. 

 

 
 

 

15 de outubro de 2021 orçamento 1198

IE SPORTS GT TRAVEL LTDA - ME.

CEO CORPORATE EXECUTIVE OFFICES
AVENIDA JOSÉ SILVA DE AZEVEDO, 850, SALA 803, BL-2, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO.

(21) 32801657

contato@gifttravel.com.br

Cliente: Gabrielle M S. Z. Vieira

VALIDADE DA PROPOSTA:
20 de outubro de 2021

ORÇAMENTO PACOTE IBER (DIFERENCIADO)

Tipo de Viajante Quantidade Detalhamento Valor

Atleta 2

• 4 sessões de treinos com treinadores do SL Benfica CT do Clube;
• 1 Tour pelo Benfica Campus, CT do Benfica para jogadores;
• 1 Tour pelo Estadio da Luz para jogadores e acompanhantes;
• 2 Kit de jogo do Fluminense FC + agasalho + camisa de treino;
• Seguro de Saúde Internacional;
• Representantes e treinadores Fluminense acompanhando o grupo;
• Taxas de inscrição do torneio IberCup (apenas para um dos atletas);
• Transporte interno em Lisboa para todas as atividades do grupo;
• Treinos e atividades pré-embarque;
•        Hospedagem em apartamento luxo nos hotéis da equipe.
•        Alimentação completa durante todo o período de competição;
•        Voo direto em classe executiva (indo com o grupo e voltando no dia 22/12/21)

€11.800,00

Acomapanhante 1

• 1 Tour pelo Estadio da Luz para jogadores e acompanhantes;
• 1 Camisa Oficial Fluminense para o acompanhante;
• Seguro de Saúde Internacional;
• 2 dois dias de tour;
• Representantes e treinadores Fluminense acompanhando o grupo;
• Taxas de acesso ao torneio para os acompanhantes;
• Transporte interno em Lisboa para todas as atividades do grupo;
• Acesso a reinos e atividades pré-embarque;
•        Hospedagem em apartamento luxo nos hotéis da equipe.
•        Alimentação completa durante todo o período de competição;
•        Voo direto em classe executiva (indo com o grupo e voltando no dia 22/12/21)

€5.800,00

Fabio Autran
Dir. Executivo 
fabio@iesports.com.br
+55 21 986689372

Coloco-me a disposição para a elucidação de quaisquer eventuais dúvidas.

Total em reais com o Euro 6.38 (fechamento do câmbio do grupo 60 dias antes da viagem): R$ 112.288,00
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