PASSEIO GUIADO À serra da estrela
Loriga, torre, seia, museu do pão

7 DE FEVEREIRO DE 2021
PARTIDA: 07H00
Para este dia, foi preparado um fantástico roteiro pela icónica Serra da Estrela, terra da neve e berço do nosso Lusitano Viriato!
Pela manhã, visitamos Loriga, conhecida como a “Suíça Portuguesa”, devido à sua extraordinária paisagem e localização geográf ica.
Seguimos depois em direção à indispensável Torre, o ponto de maior altitude de Portugal Continental, com 1993 metros!
Partimos em seguida em direção a Seia, para almoço típico no restaurante “Fim do Mundo”.
Após o almoço, faremos uma visita ao incontornável e belo Museu do Pão, situado na Quinta Fonte do Marrão.
Venha desfrutar de mais dia enriquecedor e divertido na companhia da Alma At Porto!
*Atividade com nº restrito de participantes e realizada de acordo com as recomendações da DGS e no âmbito da classificaçã o da Alma At Porto
como empresa Clean & Safe (saudável e segura), atribuída pelo Turismo de Portugal.
** Uso de máscara facial obrigatório durante a viagem de autocarro e visita ao Museu do Pão

Venha participar e traga os seus familiares e Amigos!
Preços:
Crianças
Até 9 Anos

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

Adultos
(a partir dos 10 anos)

40,00 €

51,00 €

42,00 €

52,50 €
53,00 €

LUGARES LIMITADOS

NOTA: Os preços incluem Viagem de ida e volta em Autocarro de Turismo, bilhete de entrada e visita guiada ao Museu do Pão, almoço
típico com bebidas, visita a Loriga e Torre, acompanhamento por Guias Alma At Porto e seguros
HORA E LOCAL DE ENCONTRO
Partida: 07H00 – Campo dos Mártires da Pátria (na cordoaria, nas escadas em frente ao Tribunal da Relação)
Chegada: 20h30

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES :
DIA 15 DE JANEIRO DE 2021
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 – 15 DE JANEIRO DE 2021):
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.

