PASSEIO GUIADO
“aveiro e praia da costa Nova”

22 de agosto
PARTIDA: 08H45
Para este dia, foi preparada uma viagem até à belíssima cidade de Aveiro, terra dos Moliceiros,
dos Ovos Moles e capital da Arte Nova...
O roteiro inclui passeio de Moliceiro, almoço com bebidas, workshop de Ovos Moles e visita à Praia da Costa Nova..
Venha desfrutar de um dia relaxante, a visitar uma das mais belas cidades do país!

*Atividade com nº restrito de participantes e realizada de acordo com as recomendações da DGS e no âmbito da classificação da Alma At Porto
como empresa Clean & Safe (saudável e segura), atribuída pelo Turismo de Portugal.
** Uso de máscara facial obrigatório: necessário manter a distância de segurança.
***Traga o seu fato de banho para mergulhos na Praia da Costa Nova.

Venha participar e traga os seus familiares e Amigos!

Menu de almoço (restaurante Cais da Tosca):
Entradas,
Bacalhau à Zé do Pipo ou Vitela assada à Lafões com batata assada (escolher 1),
Bebidas (vinho tinto ou branco, sangria, cerveja, águas e sumos),
Sobremesa e café .

Preços COM TRANSPORTE INCLUIDO:
Com transporte incluído
Crianças Até 9 Anos

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

Com transporte incluído
Adultos (a partir dos 10 anos)

37,00 €

49,00 €

39,00 €

50,50 €
51,00 €

NOTA: Os preços incluem viagem de ida e volta, passeio de Moliceiro,
almoço com bebidas, workshop de Ovos Moles, visita à praia da Costa Nova e seguros.

Preços SEM TRANSPORTE (COM TRANSPORTE PRÓPRIO)
Sem transporte incluído
(com transporte próprio)

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes):

37,00 €

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

38,50 €
39,00 €

NOTA: Os preços incluem passeio de Moliceiro, almoço com bebidas,
workshop de Ovos Moles, visita à praia da Costa Nova e seguros.
HORA E LOCAL DE ENCONTRO para bilhetes com transporte incluído:
Partida: 08H45 – Tribunal da Relação do Porto

HORA E LOCAL DE ENCONTRO para bilhetes sem transporte incluído:
A indicar posteriormente

LUGARES LIMITADOS

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 4 DE AGOSTO
INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt indicando:
nome, número de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome de todos os acompanhantes, idade das crianças
e indicação do prato pretendido para o almoço ( Bacalhau à Zé do Pipo ou Vitela Assada à Lafões com batata assada).

PAGAMENTOS:
(até à data limite das inscrições – 4 DE AGOSTO):
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.

