
 
PASSEIO GUIADO AO GERÊS:  

SISTELO, SOAJO, ARCOS DE VALDEVEZ E MEZIO 

        
2 DE JUNHO DE 2019 

PARTIDA: 07H45 
Para este dia a recordar, foi preparado um roteiro pelas belíssimas terras do Parque Nacional da Peneda -Gerês!  

Venha visitar as fantásticas Aldeias do Sistelo e do Soajo, conhecer a bela Vila dos Arcos de Valdevez e o surpreendente Muse u do 
Quartzo, em Senhora da Paz. O roteiro inclui viagem de ida e volta em autocarro de Turismo, almoço com bebidas, visita guiada ao Centro 

Histórico dos Arcos de Valdevez, passeio pelas aldeias de Sistelo e do Soajo, visita ao Museu do Quartzo e seguros.  
Venha desfrutar de um dia inesquecível nas remotas e belas Terras do Alto Minho!  

 

Venha participar e traga os seus familiares e amigos! 

 
Preços: 

 Crianças até 3 anos Crianças 
(4 aos 9 

anos) 

Adultos 
(a partir dos 10 

anos) 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) GRATUITO 
(s/ lugar sentado no 

autocarro) 

 
   25,00 € 

 
36,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:  

  

  
 

 
40,00€ 

 
Não Sócio Clube PT 

Gratuito 
(s/ lugar sentado no 

autocarro) 

 
30,00 € 

 
41,00 € 

 
LUGARES LIMITADOS. 

 

NOTA: Os preços incluem Viagem de ida e volta em autocarro de Turismo, Almoço com bebidas,  
Visita Guiada ao Centro Histórico dos Arcos de Valdevez, passeio pelas aldeias históricas de Sistelo e Soajo, Visita ao Museu do Quartzo 

e Seguros. 
 

 

ALMOÇO (Restaurante o pote): 
Entradas, Prato Principal: Bacalhau frito com marisco ou Secretos de Porco Preto (escolher 1), Vinhos brancos e tintos da região, 

Refrigerantes, águas, sobremesa e café 
Solicitamos que na sua inscrição nos informe se pretende prato de carne ou peixe. 

 
HORA E LOCAL DE ENCONTRO 

Partida: 07h45 – Largo da Alfândega (Porto) 
Chegada: 20h00 – Largo da Alfândega (Porto) 

 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES : 
DIA 16 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 e idade de todos os acompanhantes e indicação do prato pretendido.  

 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições-16 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 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. 
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