VISITA A SANTIAGO DE COMPOSTELA

31 DE MARÇO DE 2019
07H30
Para este dia, está preparada uma viagem à histórica cidade de Santiago de Compostela, local o nde se encontra sepultado o
Apóstolo Santiago! Venha desfrutar de um fantástico roteiro nesta lendária cidade, desenvolvida ao redor da sua Catedral, e
cujas ruelas de traço tipicamente medieval nos transportam para épocas remotas! O roteiro inclui viagem de ida e volta em
autocarro de Turismo, visita guiada à Catedral de Santiago e ao seu Museu, visita livre ao histórico Paço de Gelmires e à
Colegiada de Santa María do Sar, almoço com bebidas e seguros.
Contamos com a sua presença para mais um dia a recordar!

Preços:
Crianças
Até aos 3 anos*

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

Crianças
Dos 4 aos 11
anos

GRATUITO

35,00€

GRATUITO

40,00€

ADULTOS
(a partir dos 12
anos)

46,00€
50,00€
51,00€

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

NOTA: Os preços incluem Viagem de ida e volta em autocarro de Turismo, visita guiada à Catedral de Santiago e seu Museu, visita livre
ao histórico Paço de Gelmires e à Colegiada de Santa María do Sar e seu pequeno Museu, almoço com bebidas e seguros.
HORA E LOCAL DE ENCONTRO
Partida: 7:30 - Largo da Alfândega (Porto)
Chegada: 20:30- Largo da Alfândega (Porto)

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :

DIA 21 DE MARÇO 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- 21 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 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.

