
Preços da estadía Vigomano Cup 2008 

 

Estes preços corresponden á estadía que a organizaçao da 
VIGOMANO CUP 2008 ofrece-lles: 

 

Camping Vigomano: 

Situaçao no recinto desportivo da Universidade de Vigo. A 
organizaçao fornecerá, a os participantes, tendas de campanha  de 
tres e dois vagas situadas em uma pista descuberta  anexa ao 
pavilhao e contarán com banheiros e duchas asim como um serviço 
de seguridade na noite, ainda que a nossa recomendaçao para um 
melhor control dos campistas, cada equipa que faga a sua estadía en 
esta instalaçao tenha um responsavel (perssoa adulta) que comparta 
este alojamento com a sua equipa. Os campistas deverán vir 
providos de esteira/colchao e saco de dormir. 

** O camping ficará aberto com um minimo de 50 campistas. 

Preço total de 5 noites (entrada día 24.06 y saida 29.06) de estadía: 

40 eur por perssoa. (5 noites) 

 

Camping praia 

Situado na praia com serviços e instalacoes. A organizaçao fornecerá 
a os participantes, tendas de campanha.  Os campistas deverán vir 
providos de esteira/colchao e saco de dormir. A opçao de estadía em  
mobil-home ou cabana/bungalow nao precisa de esteiras e sacos de 
dormir. 



** O camping ten uma disposiçao de vagas limitadas pelo que uma 
vez recebidas as suas correspondentes inscripcoes asinaremos a 
reservaçao correspondente a cada equipa participante.  

Preço total de 5 noites (entrada día 24.06 y saida 29.06) de estadía: 

55 eur por perssoa (5 noites) estadia em tenda de campanha. 

65 eur por perssoa (5 noites) estadia em mobil-home (6 pers). 

100 eur por perssoa (* 7 noites) estadia em cabana (9 pers). 

*estandía mínima especial de uma semana (7 noites). 

 

Estalagem  

Situado na entrada da ciudade de Vigo, cuartos duplos dobles e 
triplos.  

** Sujeto a disponibilidade do estalagem no momento de formalizar 
a reservaçao. 

Preço por perssoa e noite em alojamento e pequeño almorço            
18 euros. 

 

Residencias Universitarias 

Situaçao no cámpus da Universidade de Vigo ou no centro da 
cidade. Cuartos duplos.  

** sujeto a disponibilidade da residencia no momento de formalizar 
a reserva. 

Precio por perssoa e noite. Solo alojamento  20 euros (centro) 

Precio por perssoa e noite. Solo alojamento  25 euros (campus) 



 

Hoteis e Turismo rural 

Temos uma ampla disposiçao de ofrecer-les alojamentos para as 
equipas como para os país e acompanhantes en funçao as suas 
necesidades. Preços sujetos a sua petiçao. 

 

 

 

Comidas 

 

Tres comidas diarias (pequeño almorço – almorço – jantar) desde o 
dia 24 de Junho (jantar) até o día 29 de Junho (pequeno almorço).... 
total 50 euros por perssoa. 

Duas comidas diarias (almorço e jantar) desde o día 24 de Junho 
(jantar) até o día 28 de Junho (jantar).... total 45 euros por perssoa. 


