PASSEIO GUIADO
AO TILHO CASCATAS DA PREGUIÇA
VILAR DA VEIGA, GERêS

11 DE OUTBRO DE 2020
PARTIDA: 08H15
Para este dia, preparou-se uma viagem até à encantadora Vilar da Veiga, localidade do Concelho de Terras de Bouro, muito próxima da
Vila do Gerês. Percorremos um dos mais fantásticos Trilhos do Parque Nacional, o Trilho das Cascatas da Preguiça, localizado em pleno
Coração do Parque da Peneda-Gerês!
Este percurso incrível, com distância aproximada de 5 km e grau de dificuldade fácil, permite apreciar duas magníficas pérolas do Gerês,
a Cascata de Leonte e a Cascata da Laja! Com início e final junto ao belo Miradouro da Preguiça, a partir do qual teremos uma vista
encantadora sobre a Albufeira da Caniçada, seguiremos envoltos pelo arvoredo e belas paisagens do Parque Nacional, num percur so
muito refrescante, por entre pequenos Miradouros, pontes, ribeiros e cascatas!
Após o almoço, feito em modo pic-nic, seguiremos de autocarro pela Mata da Albergaria em direção à incrível Cascata da Portela do
homem, um dos mais fascinantes locais do Parque, para um final de tarde refrescante.

Distância: 5 km
Dificuldade: Fácil
Tipo de Trilho: Circular
Piso: Caminhos rurais e de montanha (vão cruzar vário ribeiros e levadas, pelo que é provável molhar os pézinhos)
**Não Inclui almoço

*Atividade com nº restrito de participantes e realizada de acordo com as recomendações da DGS e no âmbito da classificaçã o da Alma At Porto
como empresa Clean & Safe (saudável e segura), atribuída pelo Turismo de Portugal.
** Dadas as restrições atuais aos restaurantes, o almoço será realizado em modo "pic nic" 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.
*** Traga o seu fato de banho!

Venha participar e traga os seus familiares e Amigos!
Preços:
Crianças
Até 9 Anos

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)
Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócio Clube PT

Adultos
(a partir dos 10 anos)

20,00 €

30,00 €

22,00 €

31,50 €
32,00 €

LUGARES LIMITADOS

NOTA: Os preços incluem Viagem de ida e volta em Autocarro de Turismo, Trilho das Cascatas da Preguiça,
acompanhamento por Guias Oficial Alma At Porto e seguros

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

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES :
DIA 24 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 e idade das crianças.

PAGAMENTOS:
(até à data limite das inscrições – 24 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.

