PASSEIO GUIADO
“CARNAVAL EM PODENCE – ENTRUDO CHOCALHEIRO COM OS CARETOS”

25 DE FEVEREIRO DE 2020
PARTIDA: 08H00
Para a terça-feira de Carnaval, foi preparada uma visita ao mais original e emblemático Carnaval Português, o Entrudo Choca lheiro em
Podence! Localizada no Concelho de Macedo de Cavaleiros, a pequena Aldeia de Podence encontra -se associada a uma das mais
genuínas e remotas manifestações populares Portuguesas, a tradição milenar nos Caretos, recentemente elevada a Património Mu ndial
pela Unesco! O roteiro inclui viagem em autocarro de Turismo, almoço típico com bebidas (Posta à Mirandesa), atividades previ stas no
programa (desfile de Caretos, de Marafonas, Animação de rua) e seguros .
Venha desfrutar de um Carnaval perfeito na companhia da Alma At Porto, e visitar Podence, local onde neste dia os Caretos andam à
Solta pela ruas!

Venha participar e traga os seus familiares e Amigos!
Preços:
Crianças
(até 4 anos)

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

GRATUITO

GRATUITO

Crianças
(5 aos 9
anos)

Adultos
(a partir dos 10
anos)

34,00 €

44,00 €

36,00 €

45,50 €
46,00 €

LUGARES LIMITADOS

NOTA: Os preços incluem Viagem de ida e volta em Autocarro de Turismo, Almoço típico com bebidas (Posta à Mirandesa),
atividades e animação previstas no programa de Carnaval, acompanhamento por Guia Oficial Alma At Porto e seguros
HORA E LOCAL DE ENCONTRO
Partida: 08h00 – Campo dos Mártires da Pátria (na cordoaria, em frente ao Tribunal da Relação)
Chegada pelas 21h00

MENÚ DE ALMOÇO:
Entradas: Rissóis, saladas frias variadas, bolos de bacalhau, patês, azeitonas e pão
Prato Principal: Posta à Mirandesa
Bebidas: Vinhos brancos e tintos da casa, águas e sumos
Sobremesa: Pudim de ovos, arroz doce ou salada de fruta; Café

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES :
DIA 30 DE JANEIRO
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 idade das crianças.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições-30 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 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.

