Passeios Pedestres com a "SAL"

(Sistemas de Ar Livre)

Feriado 1 Dezembro - 10h00

"Porto do Contrabando da Mijona"
Há um local na Costa da Arrábida, onde bravos
homens fizeram a vida de pescador, mas por
onde também passaram bandidos e contrabandistas, onde houve perseguições e capturas.
Hoje tudo faz parte do passado e podemos desfrutar em segurança de um cenário de sonho
pautado por escadarias imensas talhadas na
rocha e chegar a praias escondidas que ...

Local: Serra dos Pinheirinhos, Sesimbra, Arrábida.
Tipo de percurso: Circular com troço linear, de
ida e volta
Dificuldade: Média (+)
Como Participar:
Bilhetes Pré-Comprados: Um bilhete (a comprar no Clube PT)
Local de encontro: Lugar de Pinheirinhos, junto às vivendas, estrada da Azóia, Espichel.

Sábado 3 Dezembro - 10h00

“Descobrir Azenhas do Mar” - Sintra

zcs 0382016

A proximidade da capital do país condicionaram o
desenvolvimento de um mundo rural às portas de Lisboa, que sempre foi usado como manancial alimentar
pela boa produtividade dos seus solos e pela dedicação
ao trabalho das suas gentes. Os caminhos percorrem as
velhas hortas, muitas abandonadas, muitas esquecidas.
No ar sente-se um brisa fresca e húmida...
Local: Azenhas do Mar, Janas.
Tipo de percurso: Circular.
Dificuldade: Média
Como Participar: Bilhetes Pré-Comprados: 1 bilhete
(comprar no Clube PT)
Local de encontro: Capela de S. Mamede, em Janas
(Colares)

Sábado 10 Dezembro - 10h00

"Senhora do Arquiteto" - Mafra

A obra foi magnífica, o sonho do Rei tornava-se vivo, as
pedras brancas e coloridas tomaram forma e o arquiteto
olhou o céu, mirou a obra e deu graças. Cumpriu assim a
sua promessa e fez construir naquela vale cavado, de beleza
verde, uma capela dedicada à Nossa Senhora, a mãe de Portugal, a ...
Local: Carvoeira, Mafra
Tipo de percurso: Circular
Dificuldade: Alta
Como Participar: Bilhetes Pré-Comprados: Um bilhete
Local de encontro: Frente Pastelaria Fradinho, Praça da
República / Rua Elias Garcia 31, em frente ao Palácio Nacional de Mafra.
Bilhetes Pré-Comprados: 1 bilhete (comprar no Clube PT) :
Preços Clube PT: Sócios Clube PT: 3,00 €
Acompanhantes 4,50€
Inscreve-te como sócio em

Noticias também no Facebook:
www.clubept.pt

Clube PT ZCS

