VISITA À ALDEIA HISTÓRICA DO PIODÃO

3 DE MARÇO DE 2019
07H00
Para este dia recordar, está preparada uma viagem no tempo até à fa ntástica Aldeia histórica do Piodão!
Venha conhecer esta Aldeia sublime, escondida por entre serras desde a época medieval !
O roteiro inclui viagem de ida e volta em autocarro de Turismo, almoço típico com bebidas, visita guiada à Aldeia, visita ao Museu
do Piodão, Trilho interpretativo de 3 km até Foz de égua (ida), passeio pela zona Fluvial de Foz de Égua e seguros.
Venha desfrutar de um dia inesquecível na mais bela Aldeia de Xisto do país, na qual as casas se distribuem em redor dos seus
socalcos, por entre sinuosas e estreitas ruelas, que em cada canto escondem a história da Aldeia !

Preços:
Crianças
Até aos 4 anos

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

Crianças
ADULTOS
Dos 5 aos 9 anos (a partir dos 10
anos)

GRATUITO
GRATUITO

27,00€
28,50€
29,00€

37,00€
38,50€
39,00€

NOTA: Os preços incluem Viagem de ida e volta em autocarro de Turismo, bilhete de entrada no Museu do Piodão, almoço típico
com bebidas,passeio pela Aldeia, trilho a pé até à praia Fluvial de Foz de Égua e seguros
Caso tenha constrangimentos de saúde, cirurgias recentes ou dificuldades de locomoção,
NÃO ACONSELHAMOS A REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE.

HORA E LOCAL DE ENCONTRO
Partida: 7:00 - Largo da Alfândega (Porto)
Chegada: 20:15 horas- Largo da Alfândega (Porto)

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO:

DIA 31 DE JANEIRO 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 de todos os acompanhantes e indicação da idade das crianças.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições- 31 DE JANEIRO):
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.

