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Alimentação e alojamento 
 
A organização, a exemplo de anos anteriores, procura proporcionar a melhor 
estadia possível a quantos nos honram com a sua participação no nosso 
evento. Alguns dos apoios com que vínhamos contando foram-se delapidando 
e só é possível realizar esta regata com a colaboração de todos. Assim, na 
expectativa da melhor compreensão, a dormida e a alimentação para a edição 
de 2015, será nos seguintes moldes: 
 

Por cada 10 atletas ou fração garantimos as mesmas condições a um 
treinador e um dirigente. 

 
Sábado 30 de Maio 
 

 Almoço no Centro Náutico de Montemor-o-Velho 
 

Para todos, pela quantia simbólica de 1€, os que quiserem e puderem 
aproveitar a manhã para treinar na pista, que irá estar disponível a 
partir das 9:00 horas às 16:00 horas. Este almoço será servido entre as 
12:30 e as 14:00 horas. 

 

 Jantar no Centro Náutico de Montemor-o-Velho 
 

Para todos, sem qualquer custo, começando a ser servido logo após o 
final das provas do dia. 

 
Alojamento de 30 para 31 de Maio (só para clubes fora da ARBL) 
 

 Pavilhão do Ginásio com 150 colchões disponíveis 
 

Sem qualquer custo. As reservas serão processadas por ordem de 
chegada até ao limite indicado. 

 

 Bungalows no Parque de Campismo Orbitur Gala com 300 camas 
disponíveis 

 

Custo de 5€ por pessoa. As reservas serão processadas por ordem de 
chegada até ao limite indicado. 

 

 Hotel na Figueira da Foz (junto ao Casino) 
 

Custo de 12€ por pessoa. 
 

Em qualquer das opções o pequeno almoço está incluído. 
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31 de Maio 
 

 Almoço picnic entregue no Centro Náutico de Montemor-o-Velho 
 

Para todos, sem qualquer custo, com entrega logo após o final da 
regata. 

 
 
As reservas das refeições e alojamento, com e sem custos, devem ser 
efectuadas no endereço http://goo.gl/forms/EMG1Qy02nh até ao dia 17 de 
Maio. 
 
No caso de ser devido pagamento, este deverá ser efectuado por transferência 
bancária, até ao dia 17 de Maio enviando cópia do seu comprovativo, por e-
mail para ginasiocf.remo@gmail.com. 
 

 
Instituição bancária da organização: 

Caixa Geral de Depósitos 
NIB 0035 0321 00093306930 31 
IBAN PT50 0035 0321 00093306930 31 
BIC SWIFT CGDIPTPL 

 
 

Parque de Campismo Orbitur Gala: 

E.N. 109, Km 4 Gala 
3090-458 Figueira da Foz 
GPS: 40.11857, -8.856317 

40° 7' 6.85" N, 8° 51' 22.74" W 
Tel: +351 233 431492 
http://www.orbitur.pt/camping-orbitur-gala 

 
 
 

Figueira da Foz, 4 de Maio de 2015 
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