PASSEIO GUIADO À ecovia Do VEZ – PARTE 2
VILELA A ARCOS DE VALDEVEZ

27 DE SETEMBRO DE 2020
PARTIDA: 08H15
Neste dia por Terras do Alto Minho, visitamos a belíssima Ecovia do Vez, também conhecida como os Passadiços do Sistelo !
Iniciando o percurso junto à Ponte Medieval de Vilela, seguiremos ao longo do Rio Vez, envoltos nas suas belíssimas paisagens naturais, rodeados pelo seus
bosques verdejantes e águas cristalinas !
Terminaremos a caminhada na bela Vila dos Arcos de Valdevez, terra na qual, como diz o ditado, Portugal se fez ! No final do percurso, um belo repasto estará à
nossa espera !

Distância a pé: 11 km (3 horas com paragens)
Dificuldade: Fácil (percurso sempre plano, sem desníveis,
o piso alterna entre o passadiço de madeira e caminho de terra)
**Inclui almoço: Secretos de Porco Preto ou Bacalhau (escolher um no ato da inscrição)
*Atividade com nº restrito de participantes e realizada de acordo com as recomendações da DGS e no âmbito da classificação da Alma At Porto
como empresa Clean & Safe (saudável e segura), atribuída pelo Turismo de Portugal.
** Por motivos de segurança e devido às atuais restrições aos restaurantes, a atividade não inclui almoço em restaurante. O almoço será
realizado em modo "pic nic" no final do Trilho. Caso opte por não trazer farnel, será dado tempo livre para almoçar no final do Trilho.
*** Uso de máscara facial obrigatório durante a viagem de autocarro. Necessário manter a distância de segurança durante o Trilho e cumprir
todas as recomendações indicadas.

Venha participar e traga os seus familiares e Amigos!

Preços:
Crianças
Até 10 Anos

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)

Adultos
(a partir dos 11 anos)

33,00 €

43,00 €

35,00 €

44,50 €
45,00 €

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

NOTA: Os preços incluem Viagem de ida e volta em Autocarro de Turismo, Trilho da Ecovia do Vez,
Almoço com bebidas, acompanhamento por Guias Oficiais Alma At Porto e seguros

HORA E LOCAL DE ENCONTRO
Partida: 08h15 – Campo dos Mártires da Pátria (na cordoaria, em frente ao Tribunal da Relação)
Chegada: 19h00

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES :
DIA 10 DE SETEMBRO

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,
idade das crianças e indicação do prato escolhido (secretos ou bacalhau).

PAGAMENTOS:
(até à data limite das inscrições-10 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.

