
Reservas até dia 25/02/2023. 

Alterações até dia 02/03/2023 (taxas adicionais a partir de 01/03/2023). A partir de dia 02/03/2023 não são aceites alterações nem reservas. 

Adulto (atleta)

Criança 5-11 anos (atleta)

Adulto (atleta residente Madeira)**

Criança 5-11 anos (atleta residente Madeira)**

Criança até aos 4 anos

Bicicletas

Classe A = Ligeiros Passageiros até 7 Lugares e Quadriciclos (excepto Moto 4)

Classes B - Pequenos Furgões, Ligeiros Comerciais de 2 lugares com carga <1m3

Classe C = Ligeiros de Mercadorias e Ligeiros de Passageiros > 7 Lugares (até 3,5 Ton)

Classe E = Motociclos (2 rodas) e Bicicletas com motor e Segway's

Classe F = Moto 3 Rodas, Moto 4, Moto Side Cars e Jet Ski

Adulto

Criança dos 5 aos 11 anos

** Tudo Incluído: pequeno-almoço, almoço, jantar, bebidas selecionadas às refeições, snacks e bar aberto

266,28 €

48,94 €

101,74 €

*A sobretaxa de combustível indicada, corresponde ao mês em que é efetuado o orçamento. Todos os meses há uma atualização da sobretaxa de combustível, alterando o preço final da passagem.

 + 25€ por noite

19,25€ por noite

Hotel Praia Dourada***

3 noite(s) noite extra

114,00 €

75,00 €

45,00 €

33,00 €

38,00 €

25,50 €

17,00 €

13,00 €

Opção de “Tudo Incluído” **

Crianças dos 4 aos 16 anos

Suplemento de cama extra adulto

Opção de Meia Pensão

Hotel ou apartamento - Gestão do Hotel

68€ por noite

63€ por noite

Gratuitas no alojamento quando partilhando o quarto com 2 adultos.Crianças dos 0 aos 3 anos

Alojamento + Pequeno-almoço

Quarto/ Apartamento T1 standard - 2 adultos

Quarto/ Apartamento T1 standard - 1 adulto

 + 14€ criança 4-16 anos/ dia + 25€ por adulto/ dia

 + 19,50€ criança 4-16 anos/ dia + 36€ por adulto/ dia

ESTADIA Vila Baleira Porto Santo Preço por Pessoa:

Vila Baleira Porto Santo

PASSAGENS - Classe Turística (Ida/Volta)

VIATURAS:

ESTADIA (indissociável da compra de passagens marítimas) Preço por Pessoa:

(hotel + com pequeno almoço)

Quarto Single (= para 1 pessoa):

50,00 €

24,00 €

52,82 €

Quarto Duplo (= para 2 pessoas):

CAMAS EXTRAS:

Criança dos 0 aos 4 anos - Grátis, quando acompanhada por 2 adultos, em regime de Quarto Duplo + Cama Extra de Criança

26,40 €

GRÁTIS (é necessário emitir passagem)

GRÁTIS (é necessário emitir passagem - Indicar quantas bicicletas)

*A sobretaxa de combustível indicada, corresponde ao mês em que é efetuado o orçamento. Todos os meses há uma atualização da sobretaxa de combustível, alterando o preço final da passagem.

**SSM - Subsídio Social de Mobilidade, exclusivo para residentes nas ilhas da Madeira e Porto Santo. O valor atribuído por sentido de viagem é de 12,50€ para os adultos e 6,25€ para crianças dos 5 aos 11 anos.

Preço por viatura:

PREÇO A PAGAR - inclui sobretaxa de combustível*

165,00 €

236,88 €

Preços Viagens e Estadia - Campeonato Nacional Triatlo Longo Porto Santo 2023

**Viagens - Preencher formulário Google. Alojamento - Preencher Excel e enviar para secretariado@triatlomadeira.com

Pagamentos até dia 27/02/2023 (enviar comprovativo para secretariado@triatlomadeira.com

Preço por pessoa:

PREÇO A PAGAR - inclui sobretaxa de combustível fevereiro 2023*


