Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada à Super Bock Casa da Cerveja
e traz os teus familiares e amigos.
A Super Bock Casa da Cerveja é o novo centro de visitas da cidade do Porto. Repleta de tradição e autenticidade, é um espaço verdadeiramente
único situado no Centro de Produção da Unicer, em Leça do Balio. Com ambientes sofisticados, uma arquitetura e decoração moderna e
inovadora, é uma “casa viva” em pleno funcionamento, onde é possível assistir a todo o processo de fabrico da cerveja, conhecer as matériasprimas que lhe dão origem, assim como os momentos marcantes, histórias e curiosidades da marca Super Bock. Guarda memórias que
acompanharam a evolução do seu negócio e da sua cerveja, representando um património cervejeiro de relevante valor histórico e cultural para a
Unicer e também para Portugal.Entre outras curiosidades, destaque para as paredes da Casa, onde foram utilizadas cerca de 96 mil garrafas de
cerveja recicladas. A visita ao espaço termina no lounge, onde são apresentadas para prova duas harmonizações com cerveja, e na loja, que tem
disponível um conjunto alargado de artigos da marca.

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 26 de janeiro de 2018

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)

Funcionários PT no ativo:
Não Sócio Clube PT
INSCRIÇÕES LIMITADAS.

HORA E LOCAL DE ENCONTRO:

14H30
Mosteiro de leça do balio

5,00 €
6,50 €
7,00 €

COMO CHEGAR:
A partir do centro do Porto…
Seguir pela A20/IC23, sentido Sul – Norte, a partir da Rua Faria Guimarães
Seguir pela N14 (Braga/Maia)
Sair para Leça do Balio/Custóias
Continuar pela direita até à rotunda do Cemitério de Leça do Balio
Sair na 2ª saída
Na rotunda seguinte, tomar a 1ª saída, fazendo uma curva à direita até encontrar o Mosteiro de Leça do Balio
Vindo da A1/IC1 Sul-Norte
Cerca de 5 Km após atravessar a Ponte da Arrábida, sair para N14 (Braga/Maia)
Sair para Leça do Balio/Custóias
Continuar pela direita até à rotunda do Cemitério de Leça do Balio
Sair na 2ª saída
Na rotunda seguinte, tomar a 1ª saída, fazendo uma curva à direita até encontrar o Mosteiro de Leça do Balio
Vindo da A4 Norte-Sul
Seguir pela IP4
Seguir pela A4 para N13/N14 Leça do Balio/Maia, tomando a saída 4 na A4
Sair para Leça do Balio/Custóias
Continuar pela direita até à rotunda do Cemitério de Leça do Balio
Sair na 2ª saída
Na rotunda seguinte, tomar a 1ª saída, fazendo uma curva à direita até encontrar o Mosteiro de Leça do Balio

INSCRIÇÕES:
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), nome e idade de todos os participantes e contacto móvel.
PAGAMENTOS:
(até à data limite das inscrições-26 de Janeiro):
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 nib: 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.

