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Torneios de Futebol de Maiorca
Tel: 0031-653-333083
Fax: 0049-2874-9017765
Website: www.mallorca-tournament.com
Facebook: https://www.facebook.com/mallorcafootballevents
E-mail: info@mallorca-tournament.com
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Brochura Digital
Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano, Neerlandês e Francês.
Visite: http://booklet.mallorca-tournament.com
Idiomas: Chinês, Inglês, Português, Russo, Japonês e Árabe.
Visite: http://booklet2.mallorca-tournament.com

Caros Membros da Comissão e colegas futebolistas,
Vimos por este meio convidar o seu clube/equipa para o 9º Torneio de Futebol de Maiorca.
O torneio de outubro é a alternativa ao torneio cancelado de maio.
O torneio de Maiorca está a ser organizado pela experiente organização Mallorca Football Events
(Eventos de Futebol de Maiorca) com o total apoio do município de Calvia, do Comitê de Turismo de
Maiorca e da IPA Baleares. Temos a grande honra de convidar a sua equipa de futebol para participar
no torneio de Maiorca de 2020.
Quinta-feira 22 de Outubro até segunda-feira 26 de Outubro de 2020 inclusivamente, na
popular e amigável estância turística de Santa Ponsa.
É possível reservar dias adicionais antes e depois do torneio. Para isso por favor informe-nos assim que
obtiver confirmação das datas de viagem se desejar prolongar a sua estadia.
Jogar futebol em Maiorca pode ser muito divertido, esta ilha cosmopolita tem muito para oferecer!
Esta é a sua oportunidade para combinar férias com um evento divertido e competitivo de futebol de
5. Com uma fantástica seleção de hotéis e apartamentos próximos das instalações desportivas, você e
a sua equipa passarão 4 noites/5 dias inesquecíveis.
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Deseja vir sem uma equipa de futebol? Não há qualquer problema!!!

2020

Família, amigos e colegas são mais que bem-vindos para assistir e apoiar os jogos da sua equipa ou simplesmente para passar férias!
Quem desejar trazer a sua família mais chegada, parceiros ou amigos pode beneficiar dos mesmos preços que o resto da equipa,
incluindo transportes de conexão de/para o aeroporto e quaisquer descontos planeados para as excursões.
Informe-nos apenas de quem deseja trazer e nós trataremos do resto.

Torneio
Todos os seus jogos serão cuidadosamente programados no tempo. Cada equipa terá um ou dois dias de
descanso que lhe permitirá usufruir de tempo livre para explorar esta fantástica ilha, e existem excursões
especialmente selecionadas e disponíveis a pedido. O torneio terá lugar em 5 campos exteriores no
complexo desportivo de Santa Ponsa em Santa Ponsa.
As equipas jogarão com 5 elementos. Haverá:

•
•
•
•

Torneio masculino.
Torneio feminino.
Torneio masculino para maiores de 35 anos
Torneio masculino para maiores de 45 anos

•
•
•
•
•
•

Os campos são de relva artificial. (relvado novo em agosto de 2016)
Pedimos por isso que apenas sejam usadas botas de futsal ou botas de futebol de Astro Turf a todo o momento.
Será usada uma bola nº4 em todos os jogos.
As balizas têm o formato de balizas de futsal/andebol.
É obrigatório o uso de caneleiras para evitar lesões graves.
O Torneio será jogado durante um período de 3 dias. A sua equipa terá de jogar a fase de grupos na
Sexta-feira ou no Sábado. No domingo são os jogos eliminatórios e as finais.

O Torneio de Futebol de Maiorca está aberto a:
Equipas amadoras, equipas de futsal, equipas de empresas, qualquer tipo de equipa é bem-vindo, seja
uma equipa local, Funcionários do governo (polícia, bombeiros, alfândega ...), de recreio, de trabalho,
associação ou apenas de bons amigos.

Prazo para inscrição !
Para o torneio de 22-26 de Outubro o prazo é 30 de setembro de 2020. Se
desejar inscrever-se depois desta data por favor contacte a organização.

Taxa de participação no torneio

175€ por equipa
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Hotéis/apartamentos em Santa Ponsa
Todos os hotéis/apartamentos, as suas descrições, e todos os preços e taxas praticados pelos hotéis e apartamentos podem ser
encontrados no nosso sítio da internet www.mallorca-tournament.com
Para os torneios existe uma variedade de alojamentos que se adaptam a qualquer bolso. Os hotéis e apartamentos escolhidos
foram cuidadosamente selecionados. Os hotéis são de 4* com instalações modernas, quartos confortáveis, ar condicionado,
uma grande variedade de refeições de buffet para todos os gostos, entretenimento diurno e nocturno, e pessoal muito
amigável. Os hotéis em Santa Ponsa encontram-se perto do complexo desportivo e a 150 metros da praia. Alguns possuem
campos de futebol nas suas imediações onde poderá praticar gratuitamente.
Existe uma seleção especial de apartamentos (sem pensão, classificação de estrelas 3 chaves) e todos eles estão localizados
perto do complexo desportivo e das praias limpas e seguras de Santa Ponsa.

Preços de Pacote
Preços para o período de torneios, para 4 noites/ 5 dias:

Double Room

€ 225 p.p.

whole period

Hotel incl. breakfast & dinner

Desde € 225 para um hotel de 4 estrelas

Estes preços são por pessoa e baseados numa ocupação de 2 pessoas por quarto.

Apartment

Desde € 106 para um apartamento

Este preço é por pessoa e baseado numa ocupação de 5 pessoas por apartamento.

€ 112,50

whole period

Todos os preços e taxas estão disponíveis no nosso sítio da internet e podem ser
encontrados no preçário anexado a este convite. Os voos não estão incluídos!!
Também poderá ser feita a reserva de alojamento para dias adicionais antes ou depois do evento.
Por favor peça-nos mais informação.

Os preços incluem
•
•
•
•
•
•
•
•
•

p.p.

Alojamento de 4 noites num hotel de 4*
Ou alojamento de 4 noites num apartamento de 3 (chaves) sem pensão (self-catering)
Buffet de pequeno-almoço quente e frio, apenas em hotéis
Jantar, incluindo vinho ou água, apenas em hotéis
Bebida de boas-vindas apenas nos hotéis
Troféu para cada equipa participante
Pulseiras de participante
Conexões de aeroporto de ida e volta com ar condicionado
As taxas turísticas não estão incluídas e
Assistência da Viajes Adramar na estância.
podem ser consultadas no anexo de

preços da nossa página web. Os
participantes terão de pagar esta taxa à
chegada ao hotel ou apartamento.

Para que a sua equipa possa participar, todo o pacote deverá ser reservado,
incluindo alojamento e conexões de aeroporto.
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Por favor preencha no formulário de inscrição a sua 1ª, 2ª ou 3ª escolha. Nós tentaremos colocar a sua equipa no hotel ou
apartamento da sua escolha. Se o hotel/apartamento da sua escolha não estiver disponível a Viajes Adramar indicar-lhe-á um
hotel/apartamento disponível. Recomendamos que faça a sua reserva o mais rapidamente possível de forma a evitar
desilusões. As vagas são limitadas.

Poderá encontrar informação acerca de como fazer a reserva de hotel/apartamento e métodos
de pagamento no formulário de inscrição

Transporte
A conexão de aeroporto de ida e volta para o seu alojamento está incluída no preço. Isto também se
aplica a quaisquer equipas ou famílias que reservem dias adicionais.
Os preços dos voos poderão ser mais baixos se fizer reserva para alguns dias antes ou depois das datas
dos torneios.

Reservas
Se a sua equipa desejar participar no Torneio de Outubro, o seu formulário de inscrição e todos os pagamentos para o
torneio deverão ser recebidos até 30 de setembro de 2020. Os que se inscreverem antes terão prioridade.
Poderá enviar a sua inscrição por email para info@mallorca-tournament.com
Lembre-se por favor que as vagas são limitadas, por isso faça o pagamento sem demoras para garantir o seu
lugar!

COVID 19 / CORONAVIRUS
Se o torneio não puder continuar devido ao aperto das medidas do COVID 19 / Coronavirus:
• reembolso total das taxas de inscrição
• reembolso total dos custos de acomodação (exceto € 10, - p.p. custos administrativos)

Importante:
A organização não se responsabiliza por danos ou lesões causados durante, ou resultantes da participação
neste torneio. Os participantes tomam parte por sua própria conta e risco.
Aconselhamos todas as equipas a obterem um bom seguro de viagem com cobertura médica durante a sua
estadia em Maiorca.

Mais informação à disposição no nosso sítio da internet
www.mallorca-tournament.com onde encontrará uma brochura pormenorizada.
Alternativamente poderá facilmente pedi-la enviando um email para
info@mallorca-tournament.com.
Teremos todo o gosto em receber a sua inscrição e dar-lhe as boas-vindas para o 9º
Torneio de Maiorca.
A organização.

Harry Engels

You
will
LOVE
it !!!

