
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

Azores Airlines Rallye 
 

 

Com a aproximação do Azores Airlines Rallye informamos as condições de apoio à 

participação dos pilotos do Campeonato Nacional no Rallye:  

 

  -  8 Passagens aéreas em classe económica de Lisboa ou Porto para Ponta Delgada e 

regresso para os pilotos que tripulem viaturas R5 ou S2000;  

  -  6 Passagens aéreas em classe económica de Lisboa ou Porto para Ponta Delgada e 

regresso para os pilotos que tripulem viaturas Grupo N 4X4, R2 e R3; 

  -  4 Passagens aéreas em classe económica de Lisboa ou Porto para Ponta Delgada e 

regresso para os pilotos que tripulem restantes tipos de viaturas;  

  - Transporte marítimo gratuito das viaturas de Setúbal para Ponta Delgada e regresso; 

  -  60% Redução no valor da inscrição. O valor e a categoria da inscrição será respondido 

pela responsável do secretariado em breve; 

  

O GDC salienta que o transporte por barco de todos os veículos e restante carga 

pertencente aos participantes, de Setúbal para Ponta Delgada e o respectivo regresso, 

é feito a título gratuito e à responsabilidade do proprietário da carga. De modo algum a 

facilidade de transporte disponibilizada pela organização poderá constituir contrato de 

transporte, frete ou outro. A organização não assumirá qualquer responsabilidade por 

danos causados durante o embarque, transporte e/ou desembarque e/ou pela perda de 

qualquer carga transportada no navio. A organização sugere, a todos os participantes, 

a contratação de seguro de carga de modo a salvaguardar eventuais danos que possam 

advir do transporte marítimo. 

  

Para reservar as passagens aéreas oferecidas pela organização do Rallye a Agência 

oficial do evento: 

  

Panazorica - Agência de Viagens 

Rua Manuel Inácio Correia, 81 

9500-087 PONTA DELGADA 

  

 

Comunicado 



 
 
 
 

 

 

Voos: 

Paula Monte 

Tel: 296 301 720 

Fax: 296 301 729 

paulamonte@panazorica.pt 

                             

Hotéis e Logística: 

Sandra Pereira 

Tel: 296 301 724 

Fax: 296 301 729 

sandrapereira@panazorica.pt 

           

 

As datas para o transporte Marítimo entre o Setúbal e os Açores são:  

 

Saída de Setúbal: 

22 Março 08:00h 

 

Chegada a Ponta Delgada: 

26 Março 08:00h 

 

Saída de Ponta Delgada: 

02 Abril 08:00h 

 

Chegada a Setúbal: 

5 Abril 12:00h 

 

Como acima indicado o barco parte e regressa de Setúbal.  

  

Algumas dúvidas que tenham relacionado com a logística, favor contactarem a 

organização do Rallye. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado 017/2017-FPAK 

Lisboa, 8 Março de 2017 

mailto:paulamonte@panazorica.pt
mailto:sandrapereira@panazorica.pt

