PASSEIO GUIADO

“UM DIA EM GUIMARÃES”

8 DE ABRIL de 2018
PARTIDA: 09H30
LARGO DA ALFÂNDEGA DO PORTO
Desfrute de um dia inesquecível e muito divertido na belíssima Cidade Berço de Guimarães! Está preparado um roteiro fantástico,
com animação durante todo o dia, que inclui transporte de ida e volta em autocarro de Turismo, visita guiada ao Castelo de
Guimarães, visita guiada ao Paço dos Duques, almoço com bebidas e visita guiada, com animação, ao fabuloso Centro Histórico da
cidade, Património Mundial! Durante o dia, irão surgir várias personagens lendárias, associadas à cidade de Guimarães e iremos
abordar os seus momentos históricos mais importantes! Venha desfrutar de um dia muito animado e enriquecedor, e conhecer uma
das mais belas cidades do país, o local onde nasceu Portugal!
Preços:
Crianças
Até 10 anos (inc.)

Sócios (Efetivos, auxiliares e praticantes):
Funcionários PT no ativo:
Não Sócios:

27,00 €
29,00 €

ADULTOS

37,00 €
38,50 €
39,00 €

LUGARES LIMITADOS!

NOTA: Os preços incluem transporte de ida e volta em autocarro de Turismo, visita guiada ao Castelo de
Guimarães, visita guiada ao Paço dos Duques, almoço com bebidas no Restaurante Dona Maria, animação,
visita guiada ao centro histórico da cidade e seguros.

ITINERÁRIO PREVISTO:
9:30 h- Partida do Largo da Alfândega (Porto)
11:00 h: Visita ao Castelo de Guimarães
11:45 h - Visita ao Paço dos Duques
13:00 h - Almoço no restaurante Dona Maria

Menu:
- Entradas: paté c/tostas, Alheira em massa filo c/frutos vermelhos e Cogumelos Portobello.
- Prato Principal: Bacalhau à Zé-do-Pipo ou Lombinhos frescos com molho de cogumelos.
- Bebidas: Vinhos (Castelo de Arraiolos Reserva tinto ou Vinho verde da casa), Águas da Penha, Refrigerantes.
- Sobremesa (Mousse de Chocolate ou Baba de camelo) e Café.
15h30 - Visita guiada com animação ao centro histórico de Guimarães
17h30 - Hora livre
18h30 - Regresso ao Porto
19h30 - Chegada Prevista ao Porto - Largo da Alfândega

HORA E LOCAL DE ENCONTRO

Partida: 09h30 – Largo da Alfândega (Porto)
Chegada: 19h30 – Largo da Alfândega (Porto)
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES :
DIA 14 DE MARÇO

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, idade das crianças e indicação do
prato pretendido (carne ou peixe).

PAGAMENTOS:
(até à data limite das inscrições-14 de março):
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.

