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TAÇA DE PORTUGAL 2012/2013 

1. Realização dos 1/8 e 1/4 de Final 

 
 

 

A edição de 2012/2013 da Taça de Portugal trouxe a novidade de realizar os 1/8 e 1/4 de Final de 
forma concentrada, sendo realizados nos dias 20 e 21 de Abril de 2013. 
 
O local escolhido foi o Hotel Golf Mar, no Vimeiro, estando ainda em aberto o local para a 
realização da Final Four, que tem lugar nos dia 18 e 19 de Mario de 2013. 
 

Hotel Golf Mar 
Praia do Porto Novo 
2560 - 100 Maceira TVD 
Portugal 
GPS: 39º10’768''N; 9º21’312W 

   
  As condições para a reserva do alojamento e alimentação são as seguintes: 
 

 
ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO   
 
1. A reserva de alojamento e alimentação por parte dos jogadores será via Plataforma de 

Inscrições Online. A reserva de alojamento e alimentação por parte de acompanhantes terá 
de ser efectuada para competicoes@fpx.pt. Todas as opções são limitadas à disponibilidade 
existente. 

 
2. As condições de alojamento são as seguintes: 
 

Hotel Golf Mar, quarto individual 
- em regime de pensão completa (terá de ser indicada a 1ª refeição a realizar, por defeito 
ficará o jantar do dia da reserva); 
- dormidas entre dias 19 e 22 de Abril. 
 

Jogadores 
- até às 18:00 do dia 8 de Abril de 2013: 53,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 17 de Abril de 2013: 54,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 19 de Abril de 2013: 55,00 € / pessoa / noite 
 
Acompanhantes 
- até às 18:00 do dia 8 de Abril de 2013: 55,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 17 de Abril de 2013: 56,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 19 de Abril de 2013: 57,00 € / pessoa / noite 

 
 
 

 

        
Medalha Bons Serviços 
    Desportivos 1997 
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Hotel Golf Mar, quarto duplo 
- em regime de pensão completa (terá de ser indicada a 1ª refeição a realizar, por defeito 
ficará o jantar do dia da reserva); 
- dormidas entre dias 19 e 22 de Abril; 
- só é válida se forem indicadas as 2 pessoas para o quarto. 
 

Jogadores 
- até às 18:00 do dia 8 de Abril de 2013: 36,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 17 de Abril de 2013: 37,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 19 de Abril de 2013: 38,00 € / pessoa / noite 
 
Acompanhantes 
- até às 18:00 do dia 8 de Abril de 2013: 38,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 17 de Abril de 2013: 39,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 19 de Abril de 2013: 40,00 € / pessoa / noite 

 
 
Hotel Golf Mar, quarto triplo 
- em regime de pensão completa (terá de ser indicada a 1ª refeição a realizar, por defeito 
ficará o jantar do dia da reserva); 
- dormidas entre dias 19 e 22 de Abril; 
- só é válida se forem indicadas as 3 pessoas para o quarto. 
 

Jogadores 
- até às 18:00 do dia 8 de Abril de 2013: 33,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 17 de Abril de 2013: 34,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 19 de Abril de 2013: 35,00 € / pessoa / noite 
 
Acompanhantes 
- até às 18:00 do dia 8 de Abril de 2013: 35,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 17 de Abril de 2013: 36,00 € / pessoa / noite 
- até às 18:00 do dia 19 de Abril de 2013: 37,00 € / pessoa / noite 

 
 
3. Refeições avulsas serão reservadas e pagas directamente com o Hotel, tendo o valor de 

12,00€. 
 
4. Outras opções poderão estar disponíveis. Contactar competicoes@fpx.pt no caso de dúvidas 

ou procura de alternativas. 
 
5. As reservas de alimentação e alojamento tornam-se válidas logo após o final do prazo em 

que foram efectuadas, sendo necessária a sua confirmação após o pagamento na conta da 
FPX da Caixa Geral Depósitos Nº 0035 0281 00009546 930 94, e o envio do comprovativo 
respectivo, via Plataforma de Inscrições Online. Não há devolução das taxas, se for 
solicitado o cancelamento após o prazo de reserva em que foi efectuado. 


