Pensavas que os dinossauros estavam extintos há 65 milhões de anos? Nãããão! Acabam de voltar, mais vivos que nunca! Invadiram a
EXPONOR, no Porto, e estão à tua espera todos os dias, na exposição Dinossauros Alive! Ao entrares neste mundo perdido, vais dar um
salto no tempo e viajar até à era em que estes seres gigantescos dominavam o nosso planeta. Vais ver de perto mais de 50 dinossauros
animatrónicos e hiper-realistas, no meio de florestas, bosques e desertos misteriosos, conhecer os seus comportamentos e os seus hábitos
alimentares. Neste cenário fascinante, vais percorrer os diferentes períodos de tempo que dividiram os 165 milhões de anos em que os
dinossauros viveram, desde o período Triássico até ao final do período Cretáceo. Também vais saber mais sobre o seu desaparecimento,
que, segundo muitos cientistas, resultou do impacto provocado pelo choque de um asteroide gigante com a Terra.

Vem visitar, com o Clube Portugal Telecom Zona Norte, a Exposição “DINOSSAUROS ALIVE”, na Exponor, no Porto.
Poderá reservar e pagar os seus bilhetes e dos seus familiares junto do Clube PT até ao próximo dia 13 de Agosto 2018
e
posteriormente os mesmos serão entregues aos inscritos para poderem ser utilizados na data que quiserem, até à data de fecho da
exposição (23 de Setembro)

Crianças
( dos 3 aos 11 anos )

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e
praticantes)

Funcionários Grupo Altice P/Meo
no ativo:
Não Sócio Clube PT

6,00 €

8,00 €

Adultos
( a partir dos 12
anos)

Seniores
Bilhete Família
( mais de 65 anos) (2 adultos + 3 crianças
até 11 anos)

9,00 €

7,00 €

28,00 €

10,50 €

8,50 €

29,50 €

11,00 €

9,00 €

30,00 €

Crianças até 2 anos (inclusive): Entrada gratuita
LUGARES LIMITADOS!!!
INSCRIÇÕES e PAGAMENTO:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome e idade de todos os participantes.
PAGAMENTOS
(ATÉ À DATA LIMITE DAS INSCRIÇÕES- DIA 13 AGOSTO):
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: PT50003520660008486913035.
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

