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CIRCULAR Nº 0034 – 2009/2010

26-11-2009

Caros associados e atletas,

Road to Vegas – Alteração de local de jogo
Por indisponibilidade do salão do Austrálias, as jornadas do Road To Vegas da zona Norte previstas para os
dias 28 e 29 de Novembro, realizar-se-ão no salão do Himalaias, em Viana do Castelo.

Final do 2.º Open de Pool Masculino
Como é do conhecimento geral, a Fase Final Nacional do 2.º Open de Pool Masculino realizar-se-á na
Madeira, nas instalações da Associação Madeirense de Bilhar.
Hotel
Para o efeito, informam-se os custos de alojamento do Hotel Galomar, podendo no entanto os atletas optar
por escolher outro qualquer alojamento:
GALO RESORT HOTEL GALOMAR***
Duplo vista mar com balcão.............................20.00€ por pax/ noite em BB
Single vista mar com balcão.............................23.00€ por noite em BB
Os preços acima apresentados são net por pessoa/noite e incluem pequeno almoço buffet, serviço e
taxas, assim como a utilização gratuita das facilidades do nosso ginásio tais como:,
jacuzzi, sauna, piscina coberta, etc.
O pequeno almoço buffet é servido no restaurante Ondamar (Sport Hotel Galosol****)
Crianças :
•
Até 1.99 anos – grátis partilhando o quarto com os pais
•
dos 2 aos 11.99 anos - 50% de desconto partilhando o quarto com os pais
Condições especiais:

•

A redução para 3ª pessoa é de 20% sobre o preço do quarto/por pessoa.

A reserva para este hotel deve ser efectuada directamente ao Hotel para o seguinte contacto:

Nélia Mendonça
Sales & Marketing
Telef: +351 291 930 936
Fax: +351 291 934 555
www.galoresort.com
Em anexo encontra-se a brochura do Hotel.
Transporte
Para efeitos de transporte, daquilo que nos é permitido observar as opções são as seguintes:
preços de hoje com ida a 16 e regresso a 17 de Janeiro

A partir de Lisboa

com a Easyjet
Com a TAP
Com a SATA

83.98 €
133.91 €
65.91 €

(www.easyjet.com)
(www.tap.pt)
(www.edreams.pt)
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A partir do Porto

com a TAP
Com a SATA

105.89 €
96.89 €

(www.tap.pt)
(www.edreams.pt)

A partir de Faro

com a TAP
Com a TAP

217.71 €
191.71 €

(www.tap.pt)
(www.edreams.pt)

Em todos os casos é possível obter tarifas mais baixas viajando na 5.ª ou 6.ª feira e regressando na 2.ª
feira.
As reservas deverão ser efectuadas através dos sites indicados podendo em todos os casos proceder-se ao
pagamento com cartão de Crédito ou Multibanco, ou se o desejarem recorrendo a uma qualquer agência de
viagens.
Chama-se a atenção do facto de as tarifas aumentarem quase diariamente, pelo que para a obtenção de
melhores preços deverá a reserva ser efectuada com a maior antecedência possível.

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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