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Aventura com o Clube PT

Caminhada na Ria de Aveiro e Pateira de Fermentelos

A Ria de Aveiro é uma lagoa costeira de baixa profundidade e extensas zonas entre marés. Estende-se por 45 km
ao longo da costa ocidental de Portugal desde Ovar até Mira. A profundidade média é de cerca de um metro e a
profundidade máxima, é mantida artificialmente nos canais de navegação, entre os 4 e os 7 metros. A comunicação com o oceano faz-se através do canal da Barra com 1,3 km de comprimento.
A Pateira, habitualmente designada como Pateira de Fermentelos, é uma das maiores lagoas naturais da Península Ibérica, estando localizada entre os concelhos de Águeda, Aveiro, Oliveira do Bairro. Inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Vouga e incluída na "Rede Natural 2000". Integra a zona proteção especial da Ria de Aveiro, sendo
uma importante e extensa zona húmida, com uma área aproximada de 5km2.
Vai ser nesta zona única na Europa que vamos caminhar por trilhos fantásticos percorrendo passadiços e canais
observando a ria de Aveiro e a sua diversificada fauna e flora. Teremos ainda tempo para visitar a cidade de Aveiro, conhecida como a “Veneza Portuguesa” e também o Ecomuseu, Marinha da Troncalhada que desvenda a
quem o visita os métodos de produção artesanal do sal.
Local / Data: Aveiro; 22 a 24 de Fevereiro de 2019
Dificuldade: Média - Distancia aproximada 15Km
Data limite inscrição: 15 Fevereiro 2019
Valor da inscrição em transporte organização (opção 1): Sócios160€ / Colaboradores Altice não sócios, familiares e acompanhantes 180€
Valor da inscrição em transporte próprio (opção 2): Sócios120€ / Colaboradores Altice não sócios, familiares e
acompanhantes 140€
Incluído no programa: Transporte (na opção 1); 2 noites alojamento Hotel em quarto duplo; 2 pequenosalmoços; 1 jantar; visita guiada ao Museu, passeio de barco e acompanhamento por guias credenciados. Solicitar
programa detalhado à secretaria do Clube PT
Pagamentos: Por transferência bancaria para o NIB. 003500810030059720015
Após efetuar o pagamento enviar para zcs@clubept.pt os seguintes dados: Nome, nº colaborador, nº cartão cidadão e cópia do comprovativo do pagamento.
Informações: Secretaria do Clube PT- Lisboa - Tel. 213194750
WeGoAdventures Carlos Garcia - 915601814
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Noticias também no Facebook: Facebook.com/cptcentrosul/
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