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Recife, 10 de Abril de 2014. 

COPA NORDESTE 2014 

 

Prezados Atletas Masters  

 
A Trilhas e Serras juntamente com a equipe Eumaster-PE a única que esteve em 
todas as edições da Copa Nordeste, mais uma vez estará montando um pacote 
para o evento a ser realizado na cidade de Teresina-PI nos dias 24 e 25 de maio de 
2014.  
Aos nadadores interessados em participar do evento, temos um pacote que consiste 
em: Transporte terrestre em ônibus turismo com ar, dvd, frigobar, água e som, 2 
diárias com café da manhã em hotel categoria turística, seguro acidente e um city 
tour, a saída do ônibus será no sexta-feira dia 23/05/13 impreterivelmente as 04h no 
antigo terminal do Aeroporto e em seguida passará no Sport Club do Recife, Av. 
Abdias de Carvalho no sentido BR 101: Será servido um lanche (café da manhã) no 
ônibus apenas na ida, chegada prevista no hotel 20h. Estamos convidando todos 
atletas inclusive para levar seus familiares e amigos a participarem mais uma vez 
dessa grande união e desafio. 
 
P.S.1 O valor deverá ser pago a vista ou cheque pré-datado para 05/05/14, não 
garantiremos vagas sem pagamento antecipado. 
P.S. 2 Lembramos que a viagem será aberta aos acompanhantes e aos atletas que 
não queiram de outras.   
P.S. 3 Ofereceremos um (1) serviço de bordo na ida e água a todo o momento, por 
isso vale ressaltar que levem suas garrafas d’água (squezer) para uso na 
competição. *Acompanhante: Família e amigos estarão sujeitos a vagas, sendo 
prioritários os atletas. *ônibus possui apenas com apenas 50 lugares.  
 
*Valor por atleta: Apenas ônibus R$ 200,00 (duzentos reais). 
                            Hotel R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) quarto triplo. 
                                     R$ 180,00 (cento e oitenta reais) quarto duplo. 
 
Um forte abraço, 
 
 
 
 
 
Euclides Tavares de Melo Sobrinho 
Diretor 

 

  

 


