Exmo(s). Sr.(s),
Temos o maior prazer de submeter à vossa apreciação, o nosso melhor orçamento,para o fornecimento dos seguintes serviços:
Orçamento para Viagens Marítimas no Navio Lobo Marinho e Estadia

Assunto:
Grupo:

Clube de Automóveis Clássicos Madeira

Data da Viagem:

Ida:

Exmo Sr. Gonçalo Pereira

Contato:

sexta-feira, 27 de abril de 2018

19:00

domingo, 29 de abril de 2018

Volta:

19:00

Preço por pessoa:
PASSAGENS - Classe Turística (Ida/Volta)
Preço de Tabela

Desconto

PREÇO A PAGAR

Valor final, após
recebimento do
SSM*

Adulto

58,10 €

25%

43,58 €

18,58 €

Criança 5-11 anos

29,04 €

25%

21,78 €

9,28 €

Criança até aos 4 anos

GRÁTIS (é necessário emitir passagem)

*SSM - Subsídio Social de Mobilidade, exclusivo para residentes na Madeira. O valor a receber por sentido de viagem é de 12,50€ para os adultos e 6,25€ para crianças dos 5 aos 11 anos.

Preço por viatura:
VIATURAS:
Preço de Tabela

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

201,96 €

Desconto

PREÇO A PAGAR

176,96 €

Valor final, após
recebimento do
SSM*

25,00 €

Isento

OFERTAS:
3 vouchers prémio (1 estadia de 1 noite no Luamar época baixa, 1 passagem marítima época baixa, 1 classe A época baixa).

ESTADIA (indissociável da compra de passagens marítimas)
(hotel + pequeno almoço) - Estadias superiores a 1 noite e com mínimo 10 quartos

Preço por Pessoa:
Aparthotel Luamar**** - Vista Montanha
2 noite(s)

noite extra

Quarto Single (= para 1 pessoa):

80,00 €

40,00 €

Quarto Duplo (= para 2 pessoas):

40,00 €

20,00 €

Adulto

32,00 €

16,00 €

Criança dos 5 aos 11 anos

26,00 €

13,00 €

CAMAS EXTRAS:

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

REFEIÇÕES no Porto Santo:
Buffet Adulto, com bebidas incluídas (12€ para comidas + 3€ para bebidas) - água, vinho, sumos,cerveja,refrigerantes e café
Buffet Criança 5-11 anos, com bebidas incluídas (6€ para comidas + 1,50€ para bebidas)

Preço por pessoa e por refeição:
15,00 €
7,50 €

CONDIÇÕES DO ORÇAMENTO:
¹A 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.
Este orçamento só será considerado válido, depois da receção da sua adjudicação.
Esta proposta é válida por 15 dias, no entanto está sujeita a disponibilidade.

Esperamos que a nossa proposta vá de encontro às vossas expectativas.
Com os melhores cumprimentos,
Porto Santo Line - Departamento de Grupos

Avenida do Mar nº 21 – R/C - 9000-503 Funchal * Telef.: (+351) 291 210 300 - Fax: (+351) 291 226 434
www.portosantoline.pt

segunda-feira, 12 de março de 2018

