L'organització posa a disposició la possibilitat de contractar el transport i l'allotjament per al
campionat, mitjançant l'agència col·laboradora POL VIATGES. Un cop tramitada correctament
la inscripció al campionat, l'agència es posarà en contacte amb els regatistes per oferir les
tarifes especials negociades i els seus requisits, facilitant un formulari de reserva que caldrà
emplenar correctament.
Les dates de les tarifes especials seran:

 Sortida l'11 (ferri nocturn) i 12 (ferri nocturn), tornada el 18 d'abril, per al cas de

sortida des de Barcelona.
 Sortida el 12 i 13, tornada el 18 d'abril pel cas de sortida des de Dénia.

Per confirmar la reserva serà necessari el pagament total d'aquesta, essent tarifes especials no
reemborsables. L'agència atendrà les sol·licituds per ordre d'arribada dels formularis fins a la fi
de la quota de les tarifes especials. L'agència podrà atendre sol·licituds de viatge a mida, però
quedaran fora de les tarifes especials negociades.
- Les tarifes especials negociades per al transport de Ferri Baleària amb sortides des de
Barcelona i Dénia són les que es detallen més a baix.
- Les tarifes especials negociades per a l'allotjament oscil·laran aproximadament entre els 90€ i
els 250€ per nit segons la tipologia d'allotjament que es triï (hostal/hotel, apartament o casa).
Remarcar que cap sol·licitud serà atesa sense inscripció prèvia al campionat.

BARCELONA-IBIZA-FORMENTERA-IBIZA-BARCELONA
Transp.adult Balearia Ac Sirena
Transp.adult Balearia Ac Neptuno

Preu per persona
102 €
117 €

Anada i tornada Camarot quàdruple (4 persones)

186 €

Anada i tornada Camarot quàdruple (3 persones)

228 €

Anada i tornada Camarot quàdruple (2 persones)
Turisme anada i tornada

282 €
143 €

Furgoneta anada i tornada (fins 6 m. longitud)

233 €

Remolc anada i tornada (fins 6 m longitud)

103 €
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DÉNIA-FORMENTERA-DÉNIA
Preu per persona
Transp.adult Balearia Ac Sirena
165€
Turisme anada i tornada
219€
Furgoneta anada i tornada (fins 6 m. longitud)
325€
Remolc anada i tornada (fins 6 m longitud)
250€
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