Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada à Quinta de Villar D’Allen
e traz os teus familiares e amigos.
Visita guiada pela família Allen
A 300 metros do Palácio do Freixo, a Quinta de Villar d'Allen é no Porto o último exemplo vivo das propriedades da burguesia do séc. XIX.
É desde há 180 anos a casa mãe da família Allen, de origem inglesa, com ligações ao Porto e ao Vinho do Porto que remontam a 1701.
Nos 5 hectares de jardim e mata respira-se harmonia e tranquilidade entre várias árvores centenárias e uma coleção de mais que 600 camélias.
Já a casa, cuja atmosfera está parada em 1860, reúne retratos de 6 gerações de Allens, além de vários objetos históricos da família e do país.
Por fim, na imponente mesa da sala de jantar, é possível provar um Tawny 20 Anos criado pelo atual patriarca, José Alberto, seguindo 3 séculos de legado
dos Allen. Não percam esta espantosa viagem no tempo!

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 6 DE FEVEREIRO

Crianças até 11 anos
Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)

gratuito

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócio Clube PT

gratuito

ADULTOS
(maiores de 12 anos)

14,00 €
15,50 €
16,00 €

O Preço inclui Visita guiada aos jardins + visita guiada à casa, incluindo história da família
+ prova de Vinho do Porto Villar d'Allen Tawny 20 Anos (+ bolachinhas)

HORA E LOCAL DE ENCONTRO:
15H15
QUINTA VILLAR D’ALLEN
RUA DE FREIXO, Nº 194, 4300-208 PORTO
INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome de todos os participantes, idade das crianças e contacto móvel.
PAGAMENTOS: (até à data limite das inscrições-6 DE FEVEREIRO):
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.

