Vem com o Clube Portugal Telecom Zona Norte fazer uma Visita Orientada ao Treetop Walk na Fundação Serralves
e proporcionar uma tarde diferente a si e aos seus familiares.
Identificado como estrategicamente relevante, foi criado um percurso, num nível elevado face ao solo, junto à copa das árvores, que permite uma experiência
impactante de observação e estudo da Biodiversidade do Parque de Serralves. A Fundação de Serralves, em colaboração com o Fundo Ambiental do Estado
Português, promoveu a construção de um "Treetop Walk” no Parque da Fundação.

A visita orientada ao Treetop Walk, com a duração de 1h, tem como objetivo dar a conhecer, através de uma experiência singular orientada
por educadores do Serviço Educativo de Serralves, a biodiversidade do Parque.

INSCRIÇÕES e pagamentos ATÉ DIA 14 DE setembro

Crianças
Até 12 anos

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)

gratuito

Jovens dos 12 aos 18
anos
e
Seniores (maiores 65
anos)

9,50€

14,50€
16,00€

Funcionários Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócio Clube PT

ADULTOS

gratuito
NOTA: Os preços incluem Visita Guiada

Lugares limitados!

11,50€

16,50€

HORA E LOCAL DE ENCONTRO:
15h45
Fundação Serralves
Rua D. João de Castro, 210
4150-417 Porto

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), contacto móvel, nome de todos os participantes e idade das crianças e jovens.

PAGAMENTOS:
(até à data limite das inscrições-14 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 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.

