CONDIÇÕES GERAIS

MADEIRA
CONGRESSO NACIONAL APAVT. 2019
14/17 Nov.

TURISMO: OPÇÕES ESTRATÉGICAS

PREÇOS INSCRIÇÃO POR PESSOA:
HOTEL SAVOY PALACE ★ ★ ★ ★ ★

Congressista Associado 350,00 €
Acompanhante (de Congressista) 200,00 €

HOTEL PESTANA CASINO PARK ★ ★ ★ ★ ★

Congressista Associado 320,00 €
Acompanhante (de Congressista) 180,00 €

Sem Alojamento
e sem transporte aéreo 120,00 €

Não Associado: Os não associados ficam sujeitos a um acréscimo de 100,00 sobre os preços indicados.
ESTE PREÇO INCLUI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamento de 14 a 17 de Novembro (3 noites).
Todas as refeições já incluídas no programa e as que vierem a ser incluídas.
Transferes de chegada, (aeroporto, hotéis) 13 e 14 de Novembro e transferes de partida (hotéis, aeroporto) 17 de Novembro
As excursões incluídas no programa.
A participação nas sessões de trabalho.
As manifestações sociais do Congresso.
O transporte para os locais das refeições e outros actos sociais e vice-versa.
O direito aos descontos e facilidades concedidas pelas empresas transportadoras.
Transporte aéreo, limitado à disponibilidade e atribuído por ordem de chegada, sujeito por isso a confirmação.

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO:

Tendo em consideração as limitações que possam existir na reserva de transporte aéreo, aconselhamos a inscrição com a maior
brevidade possível.
LISTA DE PARTICIPANTES:

As inscrições feitas após 25 de Outubro não constarão da lista de participantes.
ANULAÇÕES:

1. Os inscritos impedidos de participar no Congresso podem anular a sua inscrição, devolvendo cartão de congressista e vouchers
à APAVT.
2. As anulações poderão estar sujeitas a penalizações de reembolso, de acordo com a data do cancelamento.
ALOJAMENTO - Noites Extra Congresso:

As reservas de noites extra Congresso (pré e pós), devem ser solicitadas e pagas directamente aos hotéis.
A reserva só deverá ser efectuada depois da confirmação da inscrição no Congresso, sendo indispensável informar o número de
congressista e/ou acompanhante.
PREÇOS NOITES EXTRA
HOTÉIS DO CONGRESSO
HOTEL SAVOY PALACE - www.savoysignature.com/savoypalacehotel/pt/
HOTEL PESTANA CASINO PARK - www.pestana.com/pt

Classificação

Preço Noite Extra
Qt.Single

Qt.Duplo

Contacto Reservas

★★★★★
★★★★★

82,50 €
82,50 €

94,00€
94,00€

reservations.palace@savoysignature.com
fo.casino@pestana.com

SATA - Facilidades de Transporte Aéreo.

Ida e Volta PDL/FNC/PDL no voo directo - 170,00€ + taxas.
Os congressistas que vierem a utilizar estas tarifas ficam em condições de solicitar o reembolso do subsídio de mobilidade.
Ida PDL/LIS em voo directo - 100,00€ + taxas
Ida FNC/PDL em voo direto - 85,00€ + taxas.
Nestes dois trajetos não há direito a reembolsos
Em qualquer das opções, as reservas terão de ser solicitadas para helpdesk.agents@sata.pt, apresentando, com o pedido de
reserva, o comprovativo da inscrição como congressista.

ORGANIZAÇÃO:

CO-ORGANIZAÇÃO:

PATROCINADORES:

APOIOS:
Uma empresa do Grupo Segurador SMABTP

