Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa
Visita Guiada ao Arco da Ponte da Arrábida e traz os teus familiares e amigos.
Em 1963 a Ponte da Arrábida era o maior arco em betão do mundo.
Desde 2016, esse arco tornou-se o único na Europa aberto a visitantes. É uma oportunidade única para ter acesso a um local que esteve fechado ao
público durante 53 anos (apesar de algumas visitas clandestinas...)
Na companhia dum guia e com todos os equipamentos de segurança, até quem tem vertigens pode subir a um dos edifícios mais icónicos do Porto.
No topo, 65 metros acima do rio, um local tranquilo e relaxante onde gozamos vistas únicas... e uma surpresa deliciosa!
A terminar, a descida dos 262 degraus revela a dimensão e a elegância deste monumento nacional.
A partir dos 12 anos.

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ DIA 29 DE JUNHO

PREÇOS

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)

Funcionários PT no ativo:
Não Sócio Clube PT

11,00€
12,50€
13,00€

HORA E LOCAL DE ENCONTRO:

15H45
Rua do Ouro 680, Porto
(entrada pela marginal, subindo escadas em granito 50 metros a Poente da ponte)

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-29 de Junho):
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.

