
 

VISITA guiada 

A CABECEIRAS DE BASTO 
(TRILHO, ALMOÇO NO NARIZ DO MUNDO E MOSTEIRO) 

             

21 DE JUlHO DE 2019 
08H00 

 

Pela manhã, realizaremos o belo Trilho Moinhos de Rei-Fonte da Víbora, envoltos pelas suas fantásticas paisagens, numa 
extensão de 7.3 Km. Após o percurso, teremos um fabuloso repasto típico, no lendário restaurante Nariz do Mundo! 
Depois do almoço, realizaremos uma visita guiada ao remoto Mosteiro de São Miguel de Refojos de Basto, jóia do 

Barroco Português e local emblemático na história da região! Venha conhecer uma das mais belas localidades minhotas, 
almoçar num dos mais conceituados restaurantes do norte e passar um dia a recordar! 

         
Preços: 

 Crianças 
Até aos 10 nos 

ADULTOS 
(a partir dos 11 

anos) 

Sócios Clube PT(efetivos/auxiliares/praticantes) 28,00€ 39,00€ 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo:  40,50€ 
Não Sócios Clube PT 30,00€ 41,00€ 

LUGARES LIMITADOS. 
 

NOTA: Os preços incluem Viagem de ida e volta, almoço típico com bebidas (Vitela na Brasa, Chanfana na Brasa e Bacalhau na Brasa- 
podem experimentar os 3 pratos) no Nariz do Mundo, entrada e visita Guiada ao Mosteiro de cabeceiras de Basto, Trilho de 7 Km, 

acompanhamento por Guia Oficial Alma At Porto e Seguros. 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO 
Partida: 08h00 – Largo da Alfândega (Porto) 

Chegada: 19h30 – Largo da Alfândega (Porto) 
(Trata-se do Largo em frente à Alfandega do Porto, do outro lado da estrada) 

 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 10 DE JULHO 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- 10 DE JULHO): 
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. 
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