
 

VISITA AOS PASSADIÇOS DA RIA DE AVEIRO 

      

10 DE AGOSTO DE 2019 
08H15 

Para este dia, foi preparada uma viagem à bela cidade de Aveiro, terra dos Moliceiros, das Salinas e dos Ovos Moles!  

Visitaremos pela manhã os Passadiços da Ria de Aveiro, um destino incontornável para todos os amantes da natureza!  

Inaugurados em 2018, os Passadiços de Aveiro iniciam-se no Canal de São Roque e terminam em Vilarinho, junto ao rio 

Vouga. Atravessam sapais, pequenos bosques e pinhais, oferecendo ao visitante vistas panorâmicas fantásticas sobre a 

maravilha natural que é a Ria de Aveiro! O percurso é realizado em passadiço de madeira, sem declives e sem zonas técnicas, 

com bom piso e dificuldade muito baixa. Após o almoço, faremos um passeio de Moliceiro pelos canais de Aveiro, que 

permitirá uma outra perspetiva da cidade! 

Mais um dia a não perder! 

 

Distância: 7.5 km 

 

Dificuldade: Fácil 

 
     Preços: 

 Crianças 
Dos 5 aos 9 anos 

ADULTOS 
(e crianças a partir 

dos 10 anos) 

Sócios Clube PT(efetivos/auxiliares/praticantes) 28,00€ 40,00€ 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo:  41,50€ 
Não Sócios Clube PT 30,00€ 42,00€ 

 

NOTA: Os preços incluem Viagem de ida e volta em autocarro de Turismo,  
visita aos Passadiços da Ria de Aveiro, almoço com bebidas, passeio de Moliceiro de 1h e seguros 

 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO 
Partida: 8:15 - Largo da Alfândega (Porto) 

Chegada: 19:00- Largo da Alfândega (Porto) 
(Trata-se do Largo em frente à Alfândega do Porto, do outro lado da estrada)  

 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 

DIA 30 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- 30 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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