VISITA guiada

AO FAROL DE LEÇA

12 DE JULHO
10H15
Nesta manhã, visitarão o belo e histórico Farol da Boa Nova, em Leça da Palmeira, inaugurado em 1926.
Situado a uma altitude de 57 metros acima do nível do mar, o Farol permite desfrutar de uma vista
panorâmica fantástica sobre o atlântico e as zonas envolventes...
Iniciando a visita pelo pequeno Museu do Farol, subiremos depois à Casa do Farol propriamente dita, numa
visita orientada pelo próprios Faroleiros, que nos irão explicar o seu funcionamento e história.
Venha desfrutar de mais uma manhã enriquecedora!
*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.
** Uso de máscara facial obrigatório durante a visita ao Farol e em todos os espaços interiores a visitar; Necessário manter a distância de
segurança durante a atividade e cumprir todas as recomendações definidas.
***Caso tenha dificuldades em subir escadas, não aconselhamos a realização da atividade, uma vez que não existe elevad or funcional no
Farol.

Preços:
Crianças
Até aos 9 Anos

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes)
Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:
Não Sócios Clube PT

5,00€
7,00 €

ADULTOS
(a partir dos 10 anos)

9,00€
10,50€
11,00€

PREÇO: INCLUI BILHETE DE ENTRADA, VISITA GUIADA AO FAROL E SEGUROS
LUGARES LIMITADOS
HORA E LOCAL DE ENCONTRO
10H15
FAROL DE LEÇA
4450-686 LEÇA DA PALMEIRA, JUNTO À PRAIA DE LEÇA DA PALMEIRA
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES :
DIA 25 DE JUNHO
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-25 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.

