Adenda ao Regulamento dos Campeonatos Nacionais de Jovens e
de Veteranos - 2011
No ponto quinto, a designação adoptada pode levar a interpretações diversas. Assim o sentido da
designação de quarto triplo neste texto, refere-se a um quarto duplo com cama extra.
Falta ainda referir que o valor da estadia em quarto duplo com cama extra em pensão completa (4
noites, entrada a 10 e saída a 14 de Abril):
- para os acompanhantes (>11 anos) é de 134 euros.
- para as crianças entre os 3 e os 10 anos é de 100 euros.
- para as crianças entre os 3 e os 10 anos que vão competir, ao valor é ainda adicionada a taxa de
inscrição sendo o somatório final de 125 euros.

A FPX pretende realizar algumas acções ligadas à modalidade durante os referidos Campeonatos,
onde os acompanhantes poderão também participar, que oportunamente divulgaremos.

Informações complementares:



Acesso à piscina interior e exterior gratuita (uso de touca obrigatório). Deverão ter uma
toalha pessoal ou usar uma toalha do hotel mediante o pagamento de taxa de utilização de
toalha do hotel: 3,00 € por unidade



As Refeições incluem: Sopa + 1 Prato Principal + Sobremesa + Bebidas (água e sumos)
Suplemento Café – 0,60 € / pessoa;



Actividades complementares promovidas pelo Hotel Golf Mar

Preços especiais do Hotel Golfe Mar para actividades complementares (de 10 a 15 Abril)
Golf Experience - Clínicas de Golfe
7,20 €: Cada pessoa extra / 1 hora (mínimo de 10 pessoas ou 72,00 €)
72,00 €: Clínica para 10 pessoas / 1 hora
13,50 €: Cada pessoa extra / 2 horas (mínimo de 10 pessoas ou 135,00 €)
135,00 €: Clínica para 10 pessoas / 2 horas

Horse ride Experience
Picadeiro coberto - Possibilidade de utilização máxima de 3 pessoas x 15 minutos, num total de 12
pessoas por hora)
Preço por pessoa e por cada ½ hora: 9,00 €
A exclusividade e reserva do espaço pressupõe um valor mínimo de 54,00 € por hora
Passeios a Cavalo – Acompanhamento com Guia
1 – Passeios a Cavalo: Preço: 25,00 € /pessoa / 1 hora, máximo 6 pessoas e mínimo de 75,00 €
2 – Passeios a Cavalo: Preço 40,00 € / pessoa / 2 horas, máximo 6 pessoas e mínimo de 120,00 €

SPA Experience (Massagens e tratamentos, Sauna e Banho Turco) – Condições especiais
Os interessados nas actividades complementares promovidas pelo Hotel Golf Mar, deverão tratar
directamente com o Hotel Golf Mar.

Apoios:

