VISITA AOS JARDINS DO BUDA E A ÓBIDOS

1 DE MAIO DE 2019
07H45
Para este dia, preparamos um roteiro fantástico, que inclui visita aos belíssimos Jardins do Buda, bem como à linda Vila de Óbidos,
localidade que guarda pequenos pedaços da nossa história !
Venha passar um dia relaxante e divertido, e conhecer um dos mais surpreendentes espaços de lazer de Portugal !
Preços:
Crianças
Até aos 3 anos*

Sócios Clube PT(efetivos/auxiliares/praticantes)
Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócios Clube PT

GRATUITO
GRATUITO

Crianças
Dos 4 aos 9
anos

30,00€
34,00€
35,00€

ADULTOS
(a partir dos 10
anos)

40,00€
45,00€
46,00€

* Crianças até 3 anos não pagam, mas não têm lugar na camioneta, devendo ir ao colo dos pais.

NOTA: Os preços incluem Viagem de ida e volta em autocarro de Turismo, almoço com bebidas no restaurante Forno do Avô,
bilhete de entrada nos Jardins do Buda, passeio de comboio turístico no interior dos Jardins, visita guiada à Vila de Óbidos e seguros
HORA E LOCAL DE ENCONTRO
Partida: 7:45 - Largo da Alfândega (Porto)
Chegada: 21:00- Largo da Alfândega (Porto)

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :

DIA 17 DE ABRIL 2019
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 e indicação da idade das crianças.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições- 17 DE ABRIL):
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.

