Loulé, 12 de Outubro 2017

Exmo. Sr.
O Clube Português de Automóveis Antigos e o Turismo do Alentejo, propõem a realização
e organização da 22ª edição das 48 Horas Automóveis Antigos ao Alentejo nos dias 10,
11 e 12 de Novembro do corrente ano.
Para a 22ª edição do evento, a Comissão Organizadora e o Turismo do Alentejo reuniram
esforços no sentido de proporcionar uma edição renovada e com algumas novidades,
mantendo a habitual qualidade nas refeições, degustando a gastronomia da região.
O alojamento será no Bejaparque Hotel e no Hotel Francis, que irão certamente
proporcionar bons momentos de conforto, tranquilidade e lazer.
O percurso escolhido para este ano, que esperamos seja do agrado de todos, irá contemplar
os concelhos de Beja, Alcácer do Sal, Alvito, Cuba, Vidigueira e Viana do Alentejo, onde
decerto irá desfrutar das magníficas paisagens da região.
Para esta edição, destacamos a visita ao Concelho de Viana do Alentejo e a Alcáçovas,
com uma visita á fabrica dos chocalhos, que constitui a principal indústria da povoação que
os fabrica desde o século XVIII.
A visita ao Paço Real da Vila, será também uma oportunidade para visitar a residência real
de Portugal no século XIV.
A parte desportiva também não foi esquecida, e iremos ter um conjunto de provas
sem grande dificuldade, embora competitiva para proporcionar alguma adrenalina aos
participantes.
À semelhança dos anos anteriores, e atendendo à nossa limitação ao nível de alojamento
somos forçados a limitar as inscrições a 70 viaturas.
Agradecemos que nos enviem a ficha de
impreterivelmente, até ao dia 31 de Outubro.

inscrição

Até breve e entretanto aceite as nossas cordiais saudações.

Pela Comissão Organizadora

Luís Filipe Brito

TELEMÓVEL: (+351) 917 555 858 (ATENDIMENTO PERMANENTE)
E.MAIL: geral@algarveclassiccars.com
www.48halentejo.com

devidamente

preenchida,

10, 11 e 12 de Novembro de 2017

Programa
Sexta-feira, 10 Novembro
15:00 horas - Abertura do Secretariado no Beja Parque Hotel
16:00 horas - Recepção dos concorrentes
Entrega de documentação
17:00 horas – Boas Vindas com Espumante Raposeira
21:00 horas – Jantar em Beja

Sábado, 11 de Novembro
09:30 horas - Partida dos concorrentes (Beja)
10:00 horas – Passagem na Vidigueira
10:20 horas – Passagem / Neutralização em Alvito
11:20 horas – Neutralização em Alcaçovas
11:30 horas – Visita guiada à Fábrica do Chocalho e ao Paço Real
12:30 horas – Chegada a Viana do Alentejo
12:40 horas – Visita ao Castelo de Viana do Alentejo
13:00 horas – Almoço na Quinta do Cerrado
15:30 horas - Partida para a 2ªEtapa (Viana do Alentejo)
15:45 horas – Passagem em Vila Nova da Baronia
16:30 horas – Neutralização em Cuba
17:30 horas - Chegada a Beja
20:30 horas - Jantar na Pousada Convento Beja

Domingo, 12 de Novembro
09:30 horas - Partida dos Concorrentes (Beja)
10:00 horas – Passagem em Alfundão
10:50 horas – Neutralização no Torrão
11:20 horas – Chegada a Alcácer do Sal
11:30 horas – Visita cultural em Alcácer do Sal
13:00 horas – Almoço na Pousada Castelo Alcácer do Sal
15:30 horas - Distribuição de Prémios.

/

www.48halentejo.com

FICHA DE INSCRIÇÃO
A devolver, impreterívelmente até 31 de outubro

Nº. DE ENTRADA
DATA DE ENTRADA

Piloto
NOME :
MORADA :
CÓDIGO POSTAL:

TELEFONE:			

TELEMÓVEL:
E-MAIL:
Polar/Casaco: S

M

L

XL

XXL

Co-piloto
NOME :
TELEMÓVEL:					TELEFONE:
E-MAIL:
Polar/Casaco: S

M

L

XL

XXL

Automóvel
Marca:

Modelo:

Ano:

Matricula:

Certificado de homologação CPAA No:

ou Certificado de homologação ACP Nº:

ou IPO válido até:

Será necessário a apresentação do seguro obrigatório do automóvel, assim como a IPO ou certificado de homologação CPAA, ACP ou Museu do
Caramulo.

Passageiros
NOME:										adulto		criança
NOME :										adulto		criança
NOME :										adulto		criança
NOTA : São consideradas crianças até aos 12 anos (50% de redução na taxa de inscrição).

TAXA DE INSCRIÇÃO (inclui o alojamento)

Taxa de inscrição

Hotel Beja Parque ****

Hotel Francis ***

PREÇO POR PESSOA : 245 Euros (quarto duplo)

PREÇO POR PESSOA : 220 Euros (quarto duplo)

		

		

320 Euros (quarto single)

290 Euros (quarto single)

A taxa de inscrição, inclui todas as refeições, alojamento, cocktails, visitas, ofertas, prémio de presença e seguro de prova contratado pela organização
com a FPAK.
IMPORTANTE: Não são aceites inscrições que não venham acompanhadas do respectivo pagamento no valor total.

Modalidade de pagamento
CHEQUE

ANEXO - BANCO

TRANSFERÊCIA BANCÁRIA

Nib: 0033 0000 0758 0391 3158 4

Millennium BCP

Obrigatório o envio do comprovativo da transferência bancária, caso seja essa a opção do pagamento.

Secretariado
APARTADO: 140 - 8100-910 LOULÉ
www.48halentejo.com

TELEMÓVEL: (+351) 917 555 858 (atendimento permanente)

E.MAIL: geral@algarveclassiccars.com

Declaramos estar cientes dos riscos e perigos inerentes à prova, pelos quais assumimos inteira e total responsabilidade, mais declaramos que
conhecemos o CDI, o regulamento da prova e nos comprometemos a observar e cumprir todas as prescrições. Garantimos pela nossa honra todas as
declarações.

Assinatura do concorrente

