
 

VISITA guiada 

AOS PASSADIÇOS DA BARRINHA DE ESMORIZ/LAGOA DE PARAMOS 

            

2 DE JUNHO DE 2019 
09H00 

 

Venha desfrutar de uma manhã de natureza nos Passadiços da Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos! 
Situados em plena Reserva Natural da Barrinha de Esmoriz (Ovar), os Passadiços de Esmoriz revelam um tesouro natural 
que esteve escondido durante muito tempo. Permitem um surpreendente percurso por entre lagoas e canaviais, que se 
estendem até ao mar, habitados por várias espécies raras, como a garça-real, o lagostim vermelho ou o rouxinol bravo. 

   
Venha conhecer os destaques deste local paradisíaco! 

 

Distância: 6,5 km (2 HORAS) 
 

Dificuldade: fácil  
      

Preços: 
 Crianças 

Dos 6 aos 10 

ADULTOS 
(a partir dos 11 

anos) 

Sócios Clube PT(efetivos/auxiliares/praticantes) 10,50€ 15,50€ 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo: 12,00€ 17,00€ 
Não Sócios Clube PT 12,50€ 17,50€ 

 
LUGARES LIMITADOS. 

 

NOTA: Os preços incluem Viagem de ida e volta em autocarro de Turismo, a visita aos Passadiços,  
acompanhamento por Guia Alma At Porto e Seguros. 

 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO 
Partida: 09h00 – Largo da Alfândega (Porto) 

Chegada: 13h00 – Largo da Alfândega (Porto) 

 
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 

DIA 23 DE MAIO 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- 23 DE MAIO): 
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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