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Passeio por Águas do Alentejo 
 

                               

27 e 28 de Maio de 2017 

Ficha de Inscrição 
 
Nome completo:     
 
Nome do acompanhante:  
 
Nome do acompanhante suplementar:  
 
Nº de Sócio:                    Telf’ s :                                E-mail 
 
Alfa Romeo:  Modelo                                                                                                      Cor:   
 
Matricula:                                          Ano:                                       Cilindrada: 
 

Assinale a sua opção, por favor: 
Pernoita Quarto / sem Pequeno Almoço de 27  a  28 de Maio  ( Moov Hotel Évora ): 
Quarto Duplo / Casal: 45,00 € / quarto ( 2 pax ou 1 pax )  

 
Nº de Quartos: ____ Sub Total (valor euros): __________ 

 
Dia 27 de Maio, sábado  - ( inclui todo o Programa do dia / sem pernoita de Hotel ):                  
Inscrição:  SÓCIOS: 75,00 € / pax  - (inclui: Prova na Rampa de Monsaraz, Passeio de barco com partida do Centro Náutico de 

Monsaraz e Almoço no Barco, visita guiada a Monsaraz com prova de vinhos e degustação de produtos regionais, visitas diversas, 
Jantar com entrega de Prémios em Évora).  

NÃO SÓCIOS: 85,00 € / pax - ( Programa igual ao os sócios ). 
 

   Nº de pax: ____ Sub Total (valor euros):__________ 
 

CRIANÇAS: até 04 anos GRÁTIS  / 04 a 12 anos - DESCONTAM  35,00 € / pax (das refeições, prova vinhos e visitas guiadas). 

    
Nº de pax / “crianças”: ____  Sub Total (valor euros): ___________ 

 
Dia 28 de Maio, domingo – ( inclui todo o Programa do dia ):                  
Inscrição:  SÓCIOS: 30,00 € / pax  - (inclui: visita guiada na zona histórica de Évora e almoço na Graça do Divor).  

NÃO SÓCIOS: 40,00 € / pax - ( Programa igual ao os sócios ). 
 

Nº de pax: ____ Sub Total (valor euros): ___________ 
 
CRIANÇAS: até 04 anos GRÁTIS  / 04 a 12 anos - DESCONTAM  12,00 € / pax (das refeições e visitas guiadas) 

     
Nº de pax / “crianças”: ____ Sub Total (valor euros): __________ 

 

Valor Total:   ………….. € …… 
 
LIMITE  DE  PRESENÇAS: 42 pax / adultos  ( por capacidade máxima do “Barco” para o almoço ) e disponibilidade de 
quartos no Moov Hotel Évora. 
 
Inscrições até às 24h do dia 24 de Maio (quarta - feira) de 2017. 
Depois dessa data não garantimos disponibilidade no Hotel e o ARCP no dia 25 (quinta - feira) tem de pagar ao Hotel.  
 
Inscrição válida, através do envio desta Ficha com o comprovativo do Pagamento por Transferência para a conta do Clube – NIB  0033 0000 4520 
9258 2200 5  BCP / Millennium.  
Nos pagamentos por MB ou por Transferência Bancária, agradecemos o envio do “comprovativo” para o mail alfaromeo.clube@gmail.com e se 
necessário a  apresentação do comprovativo no dia do evento. 
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