O BMW Car Club Brasil tem o prazer de convidá-lo para o IV Raid Solidario em
prol da AMEC Campos e Movimento Vivencias.
O Evento e realizado pelo Alfa Romeo Club e seguem as informações abaixo:
08:00h às 9:20h: Café da Manhã no Shopping Center Iguatemi oferecido pelo Shopping.
09:30h:

Saída para Campos do Jordão em grupos

12:00h:

Visita à Casa da Divina Providência e entrega de
donativos

13:30h:

Almoço no Haras Polana

O almoço no Haras Polana será servido por um Buffet contratado, com saladas, massa, e Paella,
com água e refrigerantes. Valor por pessoa de R$ 200,00 a serem pagos previamente na inscrição.
Crianças até 12 anos ao preço especial de R$ 120,00 e crianças até 6 anos não pagam. Bebidas
alcoólicas serão cobradas à parte. Ao pagar o seu almoço, cada pessoa estará contribuindo
automaticamente com a quantia de R$ 111,00 a ser dividida entre as entidades.
Inscrições para o evento devem ser feitas copiando o endereço abaixo e colando na sua barra de
endereços do navegador:
http://goo.gl/forms/faOAQlQR9U
A volta do evento é livre, sendo que temos a opção de pernoitar no Hotel & Spa

Carballo em uma das seguintes opções: http://www.carballo.com.br
•

Apartamento Single:

R$ 460,00

•

Apartamento Duplo:

R$ 570,00

•

Apartamento Triplo:

R$ 720,00

Inclui Internet, Café da manhã, sauna seca e estacionamento.

As reservas no Hotel Carballo podem ser feitas por telefone 12 3663 6575, mencionando os
apartamentos bloqueados para o evento do Alfa Romeo Clube.

O bloqueio vai até dia 25 de abril, portanto não perca tempo!

À noite faremos um jantar no Hotel com Buffet variado especialmente preparado pelo chef, ex- Erick Jacquin
,ao preço de R$ 90,00 por pessoa fora bebidas alcoólicas. Antes do jantar, nosso patrocinador, Whisky
Macallan, nos proporcionará um "Mentoring", que é uma degustação de whiskies especiais.
Contamos com sua participação e de seus familiares neste lindíssimo passeio.
As doações pedidas para a Casa Divina Providência são exclusivamente latas de leite em pó e fraldas
geriátricas e devem ser levadas no seu carro para entrega em Campos do Jordão.

CONFIRMAR SUA PRESENÇA APÓS FAZER SUA INSCRIÇÃO E PAGAMENTO
com Roberto Helfstein 11- 99101-2887 email : robertohelfstein@gmail.com
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Automóveis BMW: Puro Prazer de Dirigir
Eduardo Melo
BMW Car Club Brasil
Presidente
bmwccb.com.br
PS: O BMW Car Club Brasil possui um Fórum de discussões no Yahoo Grupos, onde
permanentemente discutimos problemas de manutenção e curiosidades sobre a marca BMW.
Se você ainda não pertence ao nosso Fórum, não deixe de fazer sua inscrição gratuita.
O BMW Car Club Brasil está também presente no Facebook, não deixe
adicionar: www.facebook.com/pages/BMW-Car-Club-Brasil/276567349099054
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Mantenha o seu cadastro atualizado, acesse o BMWCCB On Line, não deixe de receber nossos
convites e participar de eventos exclusivos.
Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele sua inscrição neste link

