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Condutor  Nome:........................................................Tel:.................................E-mail:……………………. 
     Morada:........................................................................B.I/C.C.................................T-Shirt. 
Acompanhante  Nome:...................................Tel:...............E-mail..............................B.I./C.C..............T-Shirt.  
Automóvel  Marca:....................Modelo:……..............Matrícula….……Ano:…..    Nota:Nota:Nota:Nota:  Veículos só até 31-12-1984 
Passageiros  Nome:............................................Adulto     Criança     B.I./C.C……………..…….T-Shirt. 

 Nome:............................................Adulto     Criança     B.I./C.C……………………T-Shirt.     
Taxas de Inscrição  
Equipe:Equipe:Equipe:Equipe:    
2 adultos com transporte do carro, alojamento no Hotel Four Views, em poltronas no Navio Naviera Armas: 1500 € 
2 adultos com transporte do carro, alojamento Hotel Four Views,  em camarote interior* para 2 pessoas no  Naviera Armas: 1850 € 
2 adultos com transporte do carro, alojamento Hotel Four Views,em camarote interior* para 4 pessoas(à larga)Naviera Armas: 2100€ 
2 adultos com transporte do carro, alojamento Hotel Four Views,em camarote exterior* para 4 pessoas(à larga)Naviera Armas: 2150€ 
2 adultos com transporte do carro, alojamento Hotel Four Views, camarote interior* para 4 pessoas partilhado c/ outro casal**Naviera Armas:1800€ 
2 adultos com transporte do carro, alojamento Hotel Four Views, camarote exterior* para 4 pessoas partilhado c/ outro casal**Naviera Armas:1825€ 
1 adulto solo com transporte do carro, alojamento no Hotel Four Views, em poltrona no Naviera Armas: 1200 € 
1 adulto solo com transporte de mota antigamota antigamota antigamota antiga, alojamento no Hotel Four Views, em poltrona no Navio Naviera Armas: 1100 € 
2 adultos com transporte de mota antigamota antigamota antigamota antiga, alojamento no Hotel Four Views, em poltronas no Navio Naviera Armas: 1300 € 
 
*No novo Navio da Naviera Armas os camarotes para 2 pessoas são todos interiores (sem vista de mar).Os camarotes para 4 pessoas é que podem ser  
Interiores (sem vista de mar) ou exteriores (com vista de mar). 
**Aquando da inscrição agradece-se desde logo a indicação do casal com quem vão partilhar o camarote para 4 pessoas. 
Acompanhantes:Acompanhantes:Acompanhantes:Acompanhantes:    
2 adultos ou crianças com 12 anos(inclusive) com alojamento no Hotel Four Views,  em poltronas no Naviera Armas: 1350 € 
1 adulto ou criança com 12 anos(inclusive)com alojamento mesmo quarto da equipe no Hotel Four Views, em poltrona Naviera Armas: 650 € 
1 adulto ou criança com 12 anos(inclusive)com alojamento quarto separado da equipe no Hotel Four Views, em poltrona Naviera Armas: 850 € 
1 criança com 4-11 anos(inclusive)com alojamento mesmo quarto da equipe no Hotel Four Views, em poltrona Naviera Armas: 375 € 
2 crianças com 4-11 anos(inclusive)com alojamento mesmo quarto da equipe no Hotel Four Views, em poltrona Naviera Armas: 700 € 
Bebés até 3 anos grátis 
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Alojamento alternativo Alojamento alternativo Alojamento alternativo Alojamento alternativo / Turismo da Natureza/ Turismo da Natureza/ Turismo da Natureza/ Turismo da Natureza::::    
Equipe 2 adultos com transporte do carro,alojamento particular em Lazareto(2 Kms Centro Funchal),em poltronas no Naviera Armas:1250€ 
(ficando alojados a apenas 2 Kms do Hotel Four Views, acompanham  o grupo todos os dias, sendo apenas o pequeno almoço e jantar por  
conta dos participantes excepto na noite de 16  e de 19 de Agosto)  
(Atenção: Lotação máxima 6 casais) 
 
Equipe 2 adultos com transporte do carro, alojamento em Turismo Rural em Casal de São João, em poltronas no Navio Naviera Armas: 1200 € 
(pernoitando na Fajã de Ovelha, a 67 Kms do Funchal, ficam com os dias 16, 17 e 18 inteiramente livres para passear, fazer levadas, e descansar) 
Claro que acompanham o grupo desde a partida de Portimão até ao final da tarde do dia 15 e depois no dia 19 de Agosto (altura em que todo  
o grupo vem passear nesta zona da Ilha). 
(Atenção: Lotação máxima 5 casais)  
 
 
 

 

Pagamento:Pagamento:Pagamento:Pagamento:    
 

Cheque à ordem de António José Lopes de Brito, enviado com a ficha de inscrição, por correio para  
Casa da Encosta, 413-A - ALDEIA - SANTA BÁRBARA DE NEXE 8005-406 FARO 

  Transferência bancária NIB 001900160020005234225 enviando a ficha e comprovativo para o e-mail algarverenovavel@iol.pt  

 

 

Importante: Não são aceites inscrições que não venham acompanhadas da respectiva taxa de inscrição. Este ano com  o  
novo navio da Naviera Armas todos os lugares são marcados,  e os camarotes têm preços diferenciados,  conforme 
tenham(exterior) ou não tenham(interior) vista de mar. 
 

Data limite para envio da inscrição: 30 de Junho de 2011.  Porém, dado que as inscrições são limitadas a 60 equipes, e  as mesmas são admitidas pela ordem 

de  inscrição efectiva, aconselha-se brevidade no envio da ficha pois as melhores opções rapidamente se esgotam  e as inscrições após 30 de Maio de 2011 têm 
um agravamento de 10%. 

Assinatura do Concorrente:.................................................................................................................. 
    
    

   
     

 

 

ExtraExtraExtraExtrassss::::    
Alojamento Equipa 2 adultos com jantar e bebidas 13-14 Agosto 2011 Hotel CS Morgado Golf Portimão***** 180 €  
  

António José Lopes de Brito    João António da Corte Bento 

algarverenovavel@iol.pt     joaobento@netmadeira.com  

Tel: 964144312 ou (noite)289999897   Tel: 965126136 ou 914570904 ou (dia)291741040 

 


