PASSEIO GUIADO à ECOVIA DOS AÇUDES

DE PONTE DE LIMA A PONTE DA BARCA

6 DE OUTUBRO DE 2019
PARTIDA: 08H00
Para este dia, foi preparado um fantástico roteiro, envoltos nas belas paisagens do Rio Lima!
Iniciando o percurso mesmo no coração da mais antiga Vila Portuguesa, Ponte de Lima, seguiremos pela Ecovia dos Açudes, um
dos 4 percursos integrados na designada Ecovia do Lima! Seguiremos em direção à pitoresca e verdejante Vila de Ponte da
Barca, por entre bosques, moinhos e açudes, sempre acompanhados pelas fantásticas paisagens e águas transparentes do Lima!
No final do percurso, um belo repasto estará à nossa espera !

Venha participar e traga os seus familiares e Amigos!
Distância aproximada: 17 km
Dificuldade: Fácil

Preços:
Crianças
(6 aos 11 anos)

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e
praticantes)

27,00 €

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócio Clube PT

Adultos
(a partir dos 12 anos)

38,00 €
40,00€

30,00 €

41,00 €

LUGARES LIMITADOS
NOTA: Os preços incluem Viagem de ida e volta em autocarro de Turismo, Trilho da Ecovia dos Açudes,
Almoço com bebidas, acompanhamento por Guia Oficial Alma At Porto e seguros
HORA E LOCAL DE ENCONTRO
Partida: 08h00 – Largo da Alfândega (Porto)
Chegada: 19h30 – Largo da Alfândega (Porto)
(Trata-se do Largo em frente ao Edifício da Alfândega do Porto, do outro lado da estrada)

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES :
DIA 25 DE SETEMBRO 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 e idade de todos os acompanhantes e indicação do prato pretendido.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições-25 DE SETEMBRO):
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 IBAN: 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.

