PASSEIO GUIADO
DORNES: MITICA TERRA DOS TEMPLÁRIOS

1 DE AGOSTO DE 2021
PARTIDA: 08H00
Neste dia, visitarão a Aldeia histórica de Dornes, a Terra mítica dos Templários.
Localizada no Concelho de Ferreira do Zêzere, e envolta num cenário verdadeiramente pitoresco, a povoação situa -se numa pequena e
bela península, banhada pelo Rio Zêzere, mesmo no limite entre os distritos de Santarém e de Castelo Branco.
Um dos seus grandes destaques é a chamada Torre Templária, legado da presença dos Cavaleiros Templários na localidade, um
monumento ímpar da Arquitectura medieval Portuguesa, cuja origem se encontra associada a várias lendas e mistéri os...
Visitarão igualmente o núcleo histórico da Aldeia, cuja relevância a levaram a receber o título de melhor Aldeia Ribeirinha,
no recente concurso das 7 Maravilhas de Portugal.
Passarão ainda pela sua bela Praia fluvial, banhada pelas tranquilas águas do Zézere.
Venha desfrutar de mais um dia muito interessante na companhia da Alma At Porto, com almoço típico incluído, e conhecer uma d as mais
representativas Aldeias Históricas de Portugal.
*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.

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

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)

Adultos
(a partir dos 10 anos)

38,00 €

49,00 €

40,00 €

50,50 €
51,00 €

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

NOTA: Os preços incluem Viagem de ida e volta em Autocarro de Turismo, almoço típico com bebidas,
visita à aldeia de Dornes e zonas envolventes, acompanhamento por Guia Alma At Porto e seguros
HORA E LOCAL DE ENCONTRO
Partida: 08H00 – Tribunal da Relação do Porto (na cordoaria, nas escadas em frente ao Tribunal da Relação)

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES e pagamentos :
DIA 2 DE JULHO
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:
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.

