PROTOCOLO

Ex.mos Senhores
Vimos pela presente propor a revalidação do protocolo entre a ORBITUR e o CAS, para o ano de 2015.
O Cartão Orbitur Camping Club é pessoal, oferece vantagens extensivas ao agregado familiar,
nomeadamente ofertas especiais e descontos nos Parques Orbitur (mínimo 15% todo o ano, incluindo
época alta), bem como benefícios numa vasta rede de aderentes por toda a Europa.
Desde já, através deste ofício, a ORBITUR oferece aos membros da CAS, a possibilidade de usufruirem de
um desconto de 50% na aquisição/revalidação do cartão Orbitur Camping Club, válido para o ano de 2015.
Para subscrever/revalidar o cartão OCC, deverá cada indivíduo interessado preencher a respectiva Ficha de
Inscrição, diretamente na página da ORBITUR, em www.orbitur.pt , indicando PROTOCOLO CAS, no campo
das observações e enviando seguidamente o valor do cartão por cheque ou vale postal, neste caso 10,50€
(que é metade do preço), diretamente para ORBITUR Camping Club / Av. da Boavista, 1681 – 3º, salas 5/8,
4100-132 PORTO.
Após receção do pagamento, devidamente identificado, com nome do remetente, será enviado o respetivo
cartão para o endereço constante da ficha de inscrição.
Alternativamente, a adesão ao cartão pode ser feita directamente em qualquer Parque Orbitur no balcão de
receção.
Agradecemos confirmação do vosso interesse à nossa proposta de Protocolo, por e-mail, para posterior
envio do logótipo da ORBITUR que deverá constar da vossa informação a enviar a todos os membros da
vossa entidade e a possibilidade de criação de um link para a página da ORBITUR e facebook.
Ao longo do ano a ORBITUR irá lançar promoções para clientes portadores do cartão OCC válido, que
estarão

disponíveis

no

nosso

site

em

www.orbitur.pt

e

no

facebook

(https://www.facebook.com/pages/Orbitur/176865889024111?fref=ts ).
Aproveitamos a oportunidade para enviar a tabela de preços de 2015, ficando à vossa disposição para
qualquer esclarecimento adicional.
Atentamente
Ana Marques

NOTA: A Orbitur oferece aos associados do Clube Autocaravanista Saloio a possibilidade de
usufruírem de um desconto de 50% na aquisição do Cartão OCC, válido até ao fim do corrente ano.
Este cartão OCC é, em simultâneo, o cartão CKE. Confira em: http://www.campingkey.com/pt-pt/

