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COMUNICADO 001/2016 

Participação da FPA no 39ª EuroCC - Grécia 

 

1- Introdução 

A FPA – Federação Portuguesa de Autocaravanismo, vai participar na festa do autoca-

ravanismo europeu que, em 2016, se realizará na Grécia, com a designação de 39º Eu-

roCC, organizado para a FICM pelo seu membro Hellenic Motorhome Club. 

É essencial a consulta de tudo o que diz respeito a este evento que poderá ser fei-

ta na página da FPA em http://www.eurocc2016.gr/. Tradução em português dispo-

nível na página. 

A FPA fica ao dispor, para ajudar e esclarecer, em tudo o que estiver ao seu alcance 

(fpa.autocaravanismo@gmail.com). 

2- Percursos de viagem 

Os percursos de viagem dependerão da vontade dos participantes e, naturalmente, das 

suas disponibilidade de tempo e outras. 

Aquele que se julga poder ser o mais comum será Portugal – Barcelona - ferry para Civi-

tavecchia – percurso para Bari – ferry para a Grécia (Patras) – percurso para o local do 

evento. Regresso pelo mesmo caminho. 

A partir deste esboço muitas alternativas se podem traçar, desde logo a possibilidade de 

regressar a Barcelona no ferry via Livorno, permitindo visitar Florença e outras cidades 

na sua região. 

Acreditamos que, em Espanha não serão apetecidas muitas variações para além de sair 

de Portugal via Vilar Formoso e fazer um percurso mais a Norte ou sair via Badajoz e 

seguir via Madrid, ambos a caminho do ferry em Barcelona. (Será sempre possível o 

percurso por terra pela costa francesa e ocidente italiano). 

Em Itália, tudo é possível, desde fazer a travessia mais ou menos directa Civitavecchia – 

Bari, até fazer a costa ocidental percorrendo a “bota”, ir ou não ir até à Sicília e continuar 
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pela costa até Bari para embarcar no ferry para a Grécia.  

Terminado o evento com ou sem participação no prolongamento, regressar de ferry para 

Bari a partir de Patras ou de Igoumenitsa ou viajar por terra pela costa oriental do Adriá-

tico até Veneza, enfim, aquilo que ditar vontade de cada um. 

A FPA vai disponibilizar-se, em primeiro lugar para listar todos aqueles que lhe comuni-

carem a inscrição no 39º EuroCC depois tomará nota do percurso que cada um gostaria 

de seguir. De seguida fará a divulgação das diversas hipóteses facilitando a formação 

de grupos de participantes que passarão a coordenar entre si. 

Todos os participantes deveriam reunir-se, em 15 de Maio, não muito longe do local do 

evento, a menos de um dia de viagem de Atenas, para que a delegação portuguesa 

possa chegar junta, no dia 16 de Maio, facilitando a instalação. 

Em resumo, qualquer que seja o trajecto escolhido por cada um, a data de concentração 

no local que vier a ser decidido deverá ser a mais conveniente para chegar ao evento 

em Atenas, no dia 16 de Maio de 2016. 

3 - As ofertas de empresas de ferry (Barcelona – Itália – Barcelona) 

A FICM, de que a FPA é membro efectivo, está em negociações com a GRIMAL-

DI  LINES para renovar um protocolo que concede descontos nas passagens entre Es-

panha e Itália [Barcelona – Civitavecchia (ou Livorno) – Barcelona] para todos os passa-

geiros que provem pertencer àquela Federação. Os procedimentos de reserva serão di-

vulgados oportunamente. 

4 - As ofertas de empresas de ferry (Itália – Grécia – Itália) 

ANEK - Superfast Ferries oferece redução de 30% dos preços a todos os veículos par-

ticulares de passageiros que viajem de e para portos do Adriático (Ancona, Veneza, Ba-

ri) para e da Grécia (Patras, Igoumenitsa) entre 25 de Abril e 15 de Junho de 2016, 

para participar no 39º EuroCC. Veículos profissionais, caminhões e veículos pesados 

estão excluídos da redução especial EuroCC. A redução não é válida para a sobretaxa 

de combustível, e não é acumulável com outras reduções tais como reserva antecipada, 

a redução família, preço especial jovem. ANEK - Superfast Ferries oferece "Camping on-

Board" pelo preço do convés e tarifa veículo, dando oportunidade aos passageiros para 

ficar no conforto da sua própria autocaravana, aproveitando chuveiros, WC’s e tomadas 

de energia 220- volts. "Camping on-Board" está disponível a partir desde 1 de Abril até 

31 de Outubro.  

Os participantes no 39º EuroCC que quiserem beneficiar da redução de 30% do preço 

na ANEK-Superfast, devem comunicar os seus nomes e matrícula do veículo para o 

Hellenic Motorhome Club, mas deve fazer as reservas e pagamentos por si mes-

mos. As reservas devem ser feitas através do Call Center ANEK-Superfast + 30-210-

8919700, fax + 30-2108919709, e-mail: callcenter@attica-group.com. O serviço de re-

servas ANEK-Superfast / EuroCC estará disponível a partir de 01 de Janeiro de 2016. 
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Site ANEK-Superfast: http://www.superfast.com/adriatiki 

Minoan Lines oferece uma redução de 30% nos preços para autocaravanas e motorho-

mes que viajem com a linha Itália-Grécia-Itália para participar no 39º EuroCC na Grécia 

em Maio de 2016. A redução é válida para viagens no período compreendido entre 

01 e 31 de Maio de 2016 e é válido para todos os tipos de acomodação excepto para 

cabines individuais e Lux. 

Os participantes no 39º EuroCC que quiserem beneficiar da redução de 30% dos preços 

da Minoan Lines, devem comunicar os seus nomes e matrícula do veículo para o 

Hellenic Motorhome Club, mas devem fazer as reservas e pagamentos por si mes-

mos através de uma das seguintes agências Minoan Lines. 

Agência Herakleion: 25 de agosto str, tel.. + 302810-229602, 18.175 a partir de uma li-

nha móvel e terra, 8011175000)  

Agência Piraeus: 6-10. Thermopylon, Piraeus str, tel. + 30-210-4145744, 18175 móvel e 

terra linha, 8011175000)  

Agência de Atenas:. 59 Panepistimiou e Emm.Benaki str, tel. + 30-210-3376910  

Agência de Herakleion Porto: tel. + 30-2810-330198  

Agência Porto Pireu: Porta E2, tel. + 30-210-4080028  

Patras Agências Marítimas: tel. + 30-2610-426000  

Igoumenitsa Porto: tel. + 30-26650-24404, 23077, 24911  

Ancona: Agências minóica srl. Via XXIX Settembre, 10, tel. +39 071 201708, Check-in 

Terminal, Via Einaudi, tel. +39 071 56789  

Trieste: Agemar Srl. Via Rosini 16, tel. +39 -40 363737  

HELLENIC INTERNATIONAL, Via Donota 3, tel. +39 040 363242 Check-in Terminal, Via 

della Rampa, Molo7 Ormeggio 57, tel. +39 040 9896556 

Minoan site: http://minoan.gr 

5 – Inscrições e pagamento 

As inscrições no 39º EuroCC serão efectuadas pessoalmente, por cada tripulação, 

preenchendo e enviando o formulário que se encontra publicado na página do evento 

acessível através da página da FPA em http://www.eurocc2016.gr/registration.  

As inscrições já se encontram abertas e a data limite para a inscrição e pagamen-

to é 15 de Março de 2016.  

As participações no jantar e no prolongamento são opcionais.  

Os custos da participação são: evento principal €110 por pessoa; Jantar €55 por pes-

soa; prolongamento €110 por pessoa.  

O registo e o pagamento do valor total será efectuado pelos participantes antes de 15 
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de Março de 2016 por transferência para:  

 

EUROBANK EFG 

HELLENIC MOTORHOME CLUB 

NUMBER OF BANK ACCOUNT : 0026 0257 21 0201203417 

ΙΒΑΝ : GR8602602570000210201203417 

 

6 – Coordenação da FPA 

Para possibilitar a coordenação por parte da FPA solicita-se aos participantes: 

 1. Logo que decidam participar no 39º EuroCC, mandem um e-mail para 

fpa.autocaravanismo@gmail.com com os seguintes dados: 

Nome, Clube e nº de associado proprietário, nome do (s) acompanhante (s), mar-

ca, modelo, matrícula, comprimento e altura da viatura. Morada, contacto e-mail e 

telefone. Percurso que pensa fazer e data previsível de partida de Portugal. 

Data previsível de entrada em Portugal e percurso de regresso, ex:. ferry Civita-

vecchia ou Livorno para Barcelona ou outro (s). 

 2. Logo que fizerem a inscrição e o pagamento no 39º EuroCC, informem por 

e-mail para fpa.autocaravanismo@gmail.com. A concretização da inscrição e quais as 

actividades (jantar e prolongamento) para que se inscreveram  

 

A FPA fica ao dispor, para ajudar e esclarecer, em tudo o que estiver ao seu alcance. 

 

Sintra, 23 de Janeiro de 2016 

 

 

          

          José Ricardo da Silva Pires 

        Presidente da FPA 


