APOIO ÀS EQUIPAS

ATUALIZADO A
22.08.2017

Concorrentes inscritos no CRA não residentes na ilha
Terceira:
● Transporte aéreo (apenas para os voos entre ilhas)
→ O TAC apoia no valor de duas passagens aéreas, consoante a ilha de
origem.
Para beneficiarem deste apoio, as equipas têm de apresentar as seguintes
condições:
- Taxa de inscrição do rali (de acordo com os Artigos. 6.1.1 e 6.1.2 do
regulamento particular da prova) liquidada até ao dia 11 de setembro;
- Pelo menos um membro da equipa (primeiro condutor ou segundo
condutor/navegador) tem que ser sócio do Terceira Automóvel Clube (no
mínimo há um ano, com as quotas regularizadas à data da inscrição), ou de
outro qualquer clube que organiza provas do Campeonato de Ralis dos Açores
(GDC, CAA, CAF ou PAC) fazendo prova do documento comprovativo de sócio
do respetivo clube;
- Ambos os membros apresentarem o comprovativo do custo da respetiva
viagem aérea, mencionado o local e data de partida e que deve ser entregue
no secretariado do rali (sede do TAC) nas verificações documentais.

• Concorrentes de fora dos Açores – isenção da taxa de inscrição

Alojamento

Rua do Galo n.º 28 - Angra do Heroísmo
Single – 52 €
Duplo/ Twin – 60€
Dormitórios – 25€
Suite – 75 €
As tarifas incluem pequeno-almoço.

Alto das Covas 8-10, Sé, Angra do Heroísmo
Single - 30€
Duplo - 40€
As tarifas incluem pequeno-almoço.

Nota: As reservas em qualquer dos Hotéis/Residenciais, deverão incluir a
informação de que se referem a participantes ou respetivos acompanhantes do
Rali (no momento da reserva), para usufruir desta oferta.

Todos os concorrentes (inscritos e não inscritos no
CRA):
● Transporte Marítimo
→ Isenção das taxas portuárias na ilha Terceira, apenas se cumpridas as
indicações da Informação aos concorrentes 1;

→ Transportes Marítimos Graciosenses oriundos de: FAIAL / PICO /
GRACIOSA

- Transporte de 1 viatura - 50% de desconto;
→ Atlanticoline – Viatura da prova, desconto de 50%,
- Equipa até 5 elementos e uma viatura de apoio, desconto de 50% nos
bilhetes para os eventos a realizar na época baixa (Junho e Setembro)

Outros transportes marítimos:
→ Deverão contactar as Associações de Pilotos do Grupo Central e da Ilha de
São Miguel
● Alimentação
→ BAR DO TAC – Avenida Jácome de Bruges
- Prato do dia (sopa, segundo, bebida, pão e café) – 5€ ou 6€
→ Cais de Angra – Marina de Angra do Heroísmo
- Ementa especial na semana do rali para almoço e jantar
- Ementa da carta – desconto de 10%

NOTA: Estas informações podem sofrer alterações, consoante novas parcerias
que possam surgir.

