XVIII ENCONTRO NACIONAL OPEL CLÁSSICO
PROGRAMA
Dia 21.10.2017

09:00

Concentração das viaturas junto
ao representante OPEL “Stand GERCAR”

10:00

Saída em direcção à barragem de Castelo do Bode

10:45

Visita à Central de Castelo do Bode

12:30

Saída na direcção de Abrantes

13:15

Almoço no restaurante “Sabores da Cascata”

14:30

Saída em direcção ao Centro de Investigação
sobre a temática do rio Tejo

15:00

Visita guiada ao Centro de Investigação
sobre a temática do rio Tejo

16:00

Saída em direcção ao
“Museu Duarte Ferreira no Tramagal”

16:30

Visita ao “Museu Duarte Ferreira no Tramagal”

18:30

Chegada ao “LUNA Hotel de Turismo de Abrantes ”

20:00

Jantar no restaurante do hotel

EN2-Barreiras do Tejo, 2200-104 Abrantes
GPS: 39.4888359, -8.1841181

Acompanhada por técnicos do Centro de Produção Tejo-Mondego (EDP)

Dia 22.10.2017
09:00

Saída das viaturas do hotel

10:00

Visita à Central do Pêgo

11:30

Saída na direcção de Abrantes

12:00

Visita à fábrica de bolos de fios de ovos

13:00

Saída em direcção ao restaurante

13:30

Almoço no Parque S. Lourenço
Encerramento e entrega de lembranças

Sede Rua Marquesa de Alorna, nº24 – Queluz de baixo – 2730-122 Barcarena
www www.opelclassico.pt
email geral@opelclassico.pt
Contribuinte 508 852 250

INSCRIÇÕES
A participação neste evento necessita de inscrição e pagamento prévios como forma de garantia de reserva.

Detalhes dos participantes

nº de sócio

Idade

Nome do condutor(a)
Nome de acompanhante
Nome de acompanhante
Nome de acompanhante
Nome de acompanhante
email do condutor(a)

Telefone

Viatura inscrita

Ano

Matrícula

Detalhes da inscrição
A

B

C

x

20,00

=

20,00

Adulto (quarto single)

x

125,00

=

,

Casal (quarto duplo)

x

195,00

=

,

Criança dos 13 aos 17 anos (no quarto dos pais)

x

55,00

=

,

Criança dos 8 aos 12 anos (no quarto dos pais)

x

30,00

=

,

Criança dos 3 aos 7 anos (no quarto dos pais)

x

15,00

=

,

Crianças até 2 anos (no quarto dos pais)

x

0,00

=

Adicional: Quarto duplo  Quarto triplo

x

20,00

=

Número adultos ‘não sócio’ excepto um acompanhante*

x

15,00

=

1

Inscrição no evento

TOTAL (Somar todas as parcelas) :

0,00
,
,
,

O pagamento deverá ser feito preferencialmente por transferência bancária para a conta do clube cujo IBAN é,

PT50 0010 0000 4266 7600 0012 1
Ao proceder a pagamentos por transferência bancária NÃO ESQUEÇA de enviar o COMPROVATIVO DE PAGAMENTO para o Clube!
* Por cada inscrição poderá participar um adulto não sócio pelas mesmas condições que o sócio, assim, por exemplo, para uma inscrição com um adulto sócio e dois
não sócios, deverá preencher este campo com “1” (ou seja, 2 – 1).

PRAZOS
As inscrições para este evento fecham no dia 12.10.2017.

Contactos deste evento:
José Ferreira da Costa  917 765 810

Fernando Gomes  968 014 321

Sede Rua Marquesa de Alorna, nº24 – Queluz de baixo – 2730-122 Barcarena
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