Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada ao Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, e traz os
teus familiares e amigos.
O novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões é um dos grandes projetos promovidos pela APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo,
integrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões e que resulta de uma dinâmica de cooperação territorial, interligando dois principais objetivos: por
um lado o de melhorar a eficácia comercial do porto, associada à atividade dos cruzeiros e, por outro lado, o de integração urbana, associado ao incremento da
sociabilidade com a população envolvente.
O novo Terminal de Cruzeiros é o maior projeto de sempre de abertura do porto à cidade, fazendo do Porto de Leixões uma importante porta de entrada na região e
impulsionando definitivamente o crescimento do número de navios de cruzeiro e de passageiros em Leixões, assumindo-se cada vez mais como um porto de cruzeiros.

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ DIA 30 DE JUNHO

ADULTOS

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)

Funcionários PT no ativo:
Não Sócio Clube PT

3,00€
4,50€
5,00€

Maiores de 65 anos
e Estudantes

1,50€
3,00€
3,50€

NOTA 1: Os inscritos como maiores de 65 anos e estudantes deverão levar consigo cartão que comprove essa situação.

HORA E LOCAL DE ENCONTRO:

15H45
A entrada no Porto de Leixões deverá ser efetuada pela portaria do molhe sul, em Matosinhos
( via Rua do Godinho, junto ao paredão da praia de Matosinhos), seguindo posteriormente para o Terminal de Cruzeiros

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-30 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.

