MUNDIALITO SHINSHUKAN – CORDOBA 2019
COMUNICADO 04 – TRANSPORTE E HOSPEDAGEM

Com os preparativos para nossa viagem para o 13º Mundialito Shinshukan, a ser realizado na cidade
de Alta Gracia, Argentina, algumas informações sobre transporte e hospedagem são necessárias
para evitar problemas durante nossa estadia e, também, para facilitar os procedimentos de
acompanhamento da Shinshukan durante a viagem.
Lembrando que todos os valores informados neste documento podem sofrer alterações, devido à
variações de câmbio:

1) Passagens Aéreas:
a. As passagens deverão ser adquiridas individualmente, sendo de responsabilidade do
participante, a escolha do vôo, bem como sua compra. Temos algumas
recomendações para auxiliar na escolha, conforme abaixo:
i. A delegação irá sair do Brasil no dia 05/09/2019 (quinta-feira) e retornará
ao Brasil, saindo de Cordoba/AR, no dia 09/09/2019 (segunda-feira);
ii. Na ida, optem por vôos que cheguem em Córdoba, durante a tarde de
05/09. A cidade de Alta Gracia está a 40 Km de distância da cidade de
Córdoba. Teremos traslado do aeroporto até Alta Gracia;
iii. Cuidado com vôos com escala em Buenos Aires ! Existem dois aeroportos
na cidade, e, no caso de vôos com troca de aeroporto, existem alguns
cuidados com tempo, bem como, custo de “transfer” entre os aeroportos;
iv. Aqueles que tiverem problemas com horário de viagem na quinta-feira, por
conta de qualquer motivo profissional / particular, ou optarem por ir antes /
voltar depois da delegação, por gentileza, comunicar com a comissão
organizadora;
v. Os participantes que adquirirem as passagens, por gentileza, entrar em
contato com Sensei Alexandre Moreno, e passar as seguintes informações:
1. Companhia aérea e número do vôo (ida e volta);
2. Horário de saída e chegada (ida e volta).
*** Em caso de vôos com escala, informar os dados para cada trecho.
2) Traslado Aeroporto de Cordoba – Alta Gracia:
a. A equipe Shinshukan Argentina disponibilizará transporte entre o Aeroporto de
Cordoba e Alta Gracia (ida e volta). Esse traslado terá custo de US$ 10,00 por pessoa
(aproximadamente R$ 40,00, na cotação atual – pode ocorrer alteração, conforme a
variação do dólar). Esse valor já contempla a ida e a volta;
b. Esse traslado só estará disponível nas datas de ida e volta da delegação (05 e 09 de
Setembro). Aqueles que optarem por horários distintos, deverão providenciar
transporte até Alta Gracia. Apenas para referência, um taxi de Cordoba à Alta Gracia
terá um custo aproximado de US$ 30,00 (aprox. R$ 120,00) ida e volta.
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3) Hospedagem – Alta Gracia:
a. A comissão organizadora está optando por direcionar os participantes para o Hostal
Hispania. Esse hotel possui um bom serviço, com preços adequados;
b. Aqueles que desejarem escolher hotel diferente, por gentileza atentar para a
distância do Ginásio onde ocorrerão os eventos do Mundialito, para organizar
traslado até o local. Existem algumas outras opções de hospedagem indicadas pela
equipe argentina, a serem informadas separadamente, aos interessados;
c. As acomodações do Hostal Hispania são separadas da seguinte forma e com a
seguinte disponibilidade para nossa delegação:
i. Quartos quádruplos (1 cama casal e duas camas solteiro) – 10 disponíveis;
ii. Quartos duplos( 2 camas solteiro) – 5 disponíveis;
iii. Quartos casal (1 cama casal) – 9 disponíveis;
d. Os valores, para cada acomodação, serão como segue (lembrando que poderão
ocorrer variações, devido à cotação do dólar:
i. Quartos quádruplo (4 noites) – ARS 4.100,00 ( R$ 350,00 a R$ 400,00 por
pessoa);
ii. Quartos duplo (4 noites) – ARS 6.150,00 ( R$ 530,00 a R$ 580,00 por
pessoa);
iii. Quartos casal (4 noites) – ARS 5.700,00 ( R$ 490,00 a R$ 540,00 por pessoa);
e. Os quartos serão formados, por ordem de adesão, conforme regras definidas pela
Shinshukan para participação do Mundialito, e mediante conversa prévia com os
participantes;
f. Importante: conforme descrito no item “c”, a maioria dos quartos possui cama de
casal não separável, portanto, pode ser necessário que duas pessoas tenham que
dividí-la, ou, em caso de impossibilidade, o valor total do quarto será dividido entre
o número reduzido de ocupantes, aumentando um pouco o valor final individual;
g. Conforme forem confirmando a participação no Mundialito, junto à comissão
organizadora (envio da inscrição + pagamento da taxa de inscrição), participantes
e acompanhantes poderão entrar em contato com o Sensei Alexandre Moreno
para reserva do hotel, com as seguintes informações em mãos:
i. Nome completo do participante ou acompanhante, e associação filiada;
ii. Período de permanência em Alta Gracia-ARG.
4) Contatos Sensei Alexandre Moreno:
a. Whatsapp: (19) 99246-8338;
b. E-mail: contato@eiengakumondojo.com.br

Santos, 08 de maio de 2019.

