ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ATLETISMO VETERANO
“Nova vaga – nova atitude”

Anexo C - Pacote Integrado (Transporte, alojamento, alimentação e seguro)

1. Programa
a. 1º DIA (17MAR2013) - LISBOA / SAN SEBASTIAN
07h00 – Saída do Estádio Nacional (Jamor), estando a ser averiguadas
paragens em outros locais do País, consoante os inscritos.
b. 2º ao 7º DIA – SAN SEBASTIAN
Estada no Hotel em regime de Pequeno-Almoço, com os dias inteiramente
livres para o convívio, o desporto, a competição e outras atividades de
carácter pessoal.
c. 9º DIA (25MAR2013) – SAN SEBASTIAN / LISBOA
Pequeno almoço e saída com destino ao Estádio Nacional (Jamor), podendo
haver a possibilidade de paragens em outros locais do País, consoante os
inscritos.
2. Custos por pessoa
Os custos foram estimados em função de um número mínimo de 50 participantes.
 Quarto Individual .......... 740,00€
 Quarto Duplo................ 550,00€
 Quarto Triplo ................ 550,00€
3. Benefícios incluídos
- Transporte por autocarro de turismo Lisboa - San Sebastian (Espanha) – Lisboa,
com combustível e portagens Incluídas;
- Estadia no hotel seleccionado, em regime de pequeno-almoço;
- Deslocações diárias entre Hotel - Complexo Desportivo - Hotel, de manhã, ao
almoço e no final do dia;
- Seguro de viagem por participante;
4. Necessidades excluídas
- Extras de carácter pessoal;
- Bebidas às refeições;
- Passeios;
- Lavandaria;
- Telefonemas;
- Bagageiros, etc.
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5. Informação adicional
O Hotel LINTZIRIN *** (OIARTZUN) encontra-se estrategicamente localizado num
histórico lugar de passagem, este hotel totalmente equipado é o ponto de partida
ideal para visitar San Sebastián, Hondarribia e Hendaya.
Durante séculos, pessoas de toda a Europa passaram por esta área, uma terra
conhecida pela sua paisagem, a sua gente e os seus encantadores costumes.
O hotel está situado nas proximidades do Rio Bidasoa, da fronteira e de autoestradas, e apenas a 5 minutos do centro de San Sebastián e do seu aeroporto.
Permite a passagem de longas tardes a relaxar e a desfrutar da cozinha
tradicional do elegante restaurante do hotel, que oferece um menu à carta.
a. Reservas
Encontram-se reservados 20 quartos no hotel citado.
b. Respostas definitivas
Devem ser dadas impreterivelmente até 12 de Janeiro de 2013.
c. Pagamentos
Deve ser efetuado um depósito de 50% sobre a totalidade, em nome da
agência, até 12 de Janeiro de 2013, sendo o restante pagamento efectuado até
15 de Março de 2013.
6. Esclarecimentos adicionais
Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional deverão ser colocados ao
responsável pela comitiva nacional no EVACI (José Piçarra - 962 315 416).
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