Passeio de Motos Clube PT
Implantada no rio Guadiana, entre os distritos de Beja e
Évora, a barragem do Alqueva criou um dos maiores e
belos lagos artificiais da Europa com um reservatório de
mais de 250Km2.
Vai ser nesta paisagem única e singular que nos vamos
encontrar para relaxar e conviver enquanto testamos os
nossos sentidos no Túnel das Barricas a 17 metros de
profundidade.
Se gosta de andar de moto venha rolar com o
Clube PT e descobrir as espetaculares estradas das planícies Alentejanas, desfrutando de uma panóplia diversificada de paisagens únicas no Mundo.
O nosso passeio termina com um típico almoço onde
poderão degustar as excecionais especialidades gastronómicas da região.

Dia 01 de Abril (Sábado)
09:45 – Concentração Castelo de Portel. Visita Livre
GPS: 38°18'31.3"N 7°42'08.4"W
11:30 - Herdade do Esporão
GPS: 38°23'55.0"N 7°32'46.0"W
13:00 – Marina da Amieira
GPS: 38°16'36.3"N 7°31'55.0"W
14:00 – Almoço no restaurante O Aficionado - Amieira
GPS: 38°17'06.5"N 7°33'32.4"W
16:00 – Despedida na barragem
GPS: 38°11'52.0"N 7°29'35.7"W

zcs 0112017

Inscrições:
Por imperativos logísticos as inscrições têm data limite dia 22 de Março de 2017. O evento só se realizará
com o mínimo de 14 participantes. Para se inscrever, preencha na totalidade a Ficha de Inscrição e envie-a para
o CLUBE PORTUGAL TELECOM Lisboa.
Valor da inscrição por pessoa:
Sócios: 10.00 €

/

Ativos PT não sócios: 17,00 €

/

Familiares e acompanhantes: 19,00€

Informações Complementares:
Cilindrada: mínima 125 cc; Distancia percorrida no local: aprox. 70 Km
Almoço: entradas, prato, bebidas, sobremesa e café.
Observações: Sejam motos próprias ou alugadas, os eventuais acidentes ocorridos durante o passeio não estão
cobertos por qualquer seguro do Clube PT. A responsabilidade deste tipo de situação deverá ser assumida pelos
participantes e seguros obrigatórios por lei. As infrações ao Código da Estrada serão da inteira responsabilidade
dos condutores.
Ponto de encontro:
Parque estacionamento Castelo de Portel — Rua do Outeiro de Beja, Portel GPS: 38°18'31.3"N 7°42'08.4"W

Inscrições: Secretaria do Clube PT- zona centro sul
R. Andrade Corvo, 9 r/c Esq. - Lisboa - Tel. 213194750

email: clubept.lisboa@sapo.pt

INFORMAÇÃO/LOGISTICA: Nuno Coutinho 968057494 nuno.m.coutinho@telecom.pt

Inscreve-te como sócio em www.clubept.pt
Noticias também no Facebook:

Clube PT Zona Centro Sul

Facebook.com/cptcentrosul/

21 3194750

clubept.lisboa@sapo.pt

