Uma das maiores competições do Ciclismo Mundial está no Brasil
e você não pode ficar fora dessa!
A VIVANCE, pensando nisso, já cuidou de TUDO para você!
LOCAL: CONSERVATÓRIA – RIO DE JANEIRO

PACOTE 01 - 04 a 07/08 (sexta a segunda-feira)
 03 noites de hospedagem com café da manhã – POUSADA LOCOMOTIVA 206
04/08 - Sexta feira – chegada e hospedagem
Check in: a partir das 11 am
10 am às 8 pm - Abertura da Bike Expo Conservatória e entrega dos kits de corrida (local da prova)
05/ 08 - Sábado – café da manhã/ almoço especial *
10 am às 8 pm - Abertura da Bike Expo Conservatória e entrega dos kits de corrida (local da prova)
*Será servido na pousada de 12.30h às 14h. Quem fizer o check-in após às 14h, não terá direito ao almoço.
06/08 - Domingo (dia da prova das 7h às 17h) – café da manhã/ Brunch Fitness especial após a prova
5 am - Abertura dos currais no local de largada.
6:15 am - Fechamento dos currais no local de largada.
7 am - Largada do GFNY Brasil.
12 pm - Início da Pasta Party.
3 pm - Cerimônia de Premiação.
5 pm - Encerramento do Evento
07/08 - Segunda – café da manhã
Check out: 12 am

VALOR DO PACOTE/ POR PESSOA : R$ 1.050,00 (apto DUPLO ou TRIPLO)

PACOTE 02 - 05 a 07/08 (sábado a segunda-feira)
 02 noites de hospedagem com café da manhã - – POUSADA LOCOMOTIVA 206

05/ 08 - Sábado – chegada/ almoço especial*
Check in: a partir das 11 am
10 am às 8 pm - Abertura da Bike Expo Conservatória e entrega dos kits de corrida (local da prova)
*Será servido na pousada de 12.30h às 14h. Quem fizer o check-in após às 14h, não terá direito ao almoço.
06/08 - Domingo (dia da prova das 7h às 17h) – café da manhã/ Brunch Fitness especial após a prova
5 am - Abertura dos currais no local de largada.
6:15 am - Fechamento dos currais no local de largada.
7 am - Largada do GFNY Brasil.
12 pm - Início da Pasta Party.
3 pm - Cerimônia de Premiação.
5 pm - Encerramento do Evento
07/08 - Segunda – café da manhã
Check out: 12 am

VALOR DO PACOTE/ POR PESSOA : R$ 780,00 (apto DUPLO ou TRIPLO)

FORMA DE PAGAMENTO
2X SEM JUROS
50% no ato da reserva do pacote
50% restantes 30 dias antes do evento
Via depósito bancário. Não aceitamos cartão de crédito.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO
 Até 4 de junho - devolução total do hotel (menos as taxas administrativas)*.
 De 05 de junho a 4 de julho - 50% de devolução do hotel (menos as taxas administrativas)*.
 05 julho a 19 julho- 25% do valor do hotel (menos as taxas administrativas)*
 A partir do dia 19 de julho – NÃO HAVERÁ REEMBOLSO
*taxas administrativas não reembolsáveis

INSCRIÇÕES PARA A CORRIDA
 Através do site: http://www.gfnybrasil.com/
GFNY 160 Km: R$ 740,00 – valores sujeitos a mudança, sem aviso prévio, pelo site oficial do evento
GFNY 80 Km: R$ 740,00 - valores sujeitos a mudança, sem aviso prévio, pelo site oficial do evento
Pagamento via cartão de crédito ou boleto bancário em até 3x sem juros.

CONTATOS VIVANCE
 Telefones: 21 2447-4744 / 2447-4246 / 96407-1225 (wathsap)
 Email: glaucia@vivancebrasil.com.br.

A POUSADA
A Pousada Locomotiva 206 fica num vale, na Serra do Rio Bonito, na cidade de Conservatória.
Sua localização estratégica, no centro colonial da cidade, facilita a quem quer desfrutar deste encantador lugar.
Dispõe de 26 suítes aconchegantes, todas com ar condicionado, equipadas com TV, frigobar e chuveiro a gás ou elétrico.
Áreas de lazer:
- 2 áreas de confraternização além do salão de café da manhã.
- Piscina com cascata.
- Sauna a vapor

