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Informações sobre o transfer para o contingente do Brasil 

O Contingente do Brasil oferecerá transfer entre o Aeroporto Internacional de 
Reykjavík até Laugardalur (centro da cidade), ida e volta, conforme orientações contidas 
neste informativo. Solicitamos que leiam atentamente as informações abaixo: 

Os participantes que desejarem aderir ao transfer, ida e/ou volta, deverão confirmar 
interesse até o dia 19 de maio (sexta-feira), pelo e-mail: internacional@escoteiros.org.br  

TRANSFER AEROPORTO INTERNACIONAL REYKJAVÍK - LAUGARDALUR (ponto de 
encontro) 

Horários do transfer do Aeroporto Internacional de Reykjavík para Laugardalur (ponto 
de encontro, onde será realizada a cerimônia de abertura): 

 Para os integrantes da Equipe Internacional de Serviço: Dia 23 de julho, às 
10h (em local a ser definido, próximo ao aeroporto).  

 Para os participantes: Dia 25 de julho, à 0h30 (em local a ser definido, próximo 
ao aeroporto).  

A cerimônia de abertura do 15º Moot Mundial será realizada em Laugardalur, e a 
concentração está agendada para as 8h da manhã do dia 25 de julho. Deste mesmo local, os 
participantes serão deslocados para as respectivas Expedições, após a cerimônia de abertura, 
sob responsabilidade da organização do Moot. 

TRANSFER DE LAUGARDALUR ATÉ O AEROPORTO INTERNACIONAL DE REYKJAVÍK 

Após a cerimônia de encerramento, que será realizada em Úlfljotsvatn, na tarde de 2 
de agosto, a organização do 15º Moot Mundial fornecerá transporte até Laugardalur (mesmo 
local onde será realizada a cerimônia de abertura).  

De Laugardalur, o contingente do Brasil terá a opção de transfer até o Aeroporto 
Internacional de Reykjavík, nos seguintes horários:  

 Para os participantes: Dia 2 de agosto, às 21h.  

 Para os integrantes da Equipe Internacional de Serviço: Dia 4 de agosto, às 8h. 
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