PASSEIO GUIADO AOS

PASSADIÇOS DO PAIVA

15 DE JULHO
PARTIDA: 08H30
Desfrute de um dia de natureza com a AlmaAtPorto!
Um roteiro que inclui transporte e visita guiada aos belíssimos Passadiços do Paiva,
almoço típico e final de tarde na Praia Fluvial de Cabril!
Conheça um pouco da história deste local paradisíaco e deslumbre-se com as paisagens naturais do Paiva!
Venha participar e traga os seus familiares e amigos!
Preços (com almoço TIPICO):

Sócios Clube PT
(efetivos/auxiliares/praticantes

24,00€

Funcionários PT no ativo

27,00€

Não Sócios Clube PT

28,00€

NOTA: Os preços incluem Viagem de ida e volta, Bilhete de entrada, Passeio guiado aos Passadiços, Almoço e Seguro.
Preços (sem almoço):

Sócios Clube PT
(efetivos/auxiliares/praticantes

11,00€

Funcionários PT no ativo

12,50€

Não Sócios Clube PT

13,00€

NOTA: Os preços incluem Viagem de ida e volta, Bilhete de entrada, Passeio guiado aos Passadiços e Seguro.

ITINERÁRIO:
8:30 - Ponto de encontro no largo da Alfândega (Porto)
10:15- Chegada a Arouca
10:30- Início do percurso
12:30- Pausa para descanso na Praia Fluvial do Vau
14:30- Final do percurso
15:00 - Grande Almoço em Cabril
17:00- Saída para praia fluvial de Cabril
18:30- Regresso ao Porto
20:00- Chegada ao Porto (Largo da Alfândega)

ALMOÇO
Entradas, Churrasco misto à descrição, Nacos de vitela Arouquesa na brasa, Buffet de saladas, Pão de Cabril cozido na hora,
Buffet de sobremesas, Bebidas e Café .
*caso não coma carne, solicitamos que nos informe, para providenciarmos outra refeição

HORA E LOCAL DE ENCONTRO
Partida: 08h30 – Largo da Alfândega (Porto)
Chegada: 20h30 – Largo da Alfândega (Porto)

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES :
DIA 29 DE MAIO

INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome de todos os acompanhantes e indicação do tipo de bilhete
pretendido.

PAGAMENTOS:
(até à data limite das inscrições-29 de MAIO):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,
caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito.
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte
ou por transferência bancária para o IBAN: 003520660008486913035.
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

