TRILHOS URBANOS NOTURNOS
“EDIÇÃO FOZ VELHA”

27 DE MAIO 2021
21H00
Neste serão, recuaremos a um Porto de outros tempos, numa visita guiada dedicada à belíssima zona da Foz do Douro, particular mente a encantadora Foz Velha...
Com início no Largo do Calém, junto ao Monumentos aos Tripeiros, desfrute de um passeio pelas histórias e memórias desta icónica zona do Porto.
Seguiremos pela Cantareira e pelo Passeio Alegre, abordando a história de construções emblemáticas da cidade, como o Farol de S. Miguel o Anjo,
a Igreja de S. João Baptista da Foz, a "Meia-Laranja", o Jardim do Passeio Alegre, ou o ilustre Forte de S. João Baptista..
Venha conhecer a história desta zona ímpar da cidade e deliciar -se, durante o percurso, com as magníficas vistas para o Douro, o Atlântic o e as zonas ribeirinhas.
Serão a não perder...
*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 10 Anos

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

Adultos
(a partir dos 11 anos)

GRATUITO

7,00 €

GRATUITO

8,50 €
9,00 €

LUGARES LIMITADOS

NOTA: Os preços incluem a Visita guiada e os seguros
HORA E LOCAL DE ENCONTRO
21H00 – Largo de António Calém (junto ao Monumento aos tripeiros)
Final pelas 23H

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES :
DIA 12 DE MAIO
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 - 12 DE MAIO)
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
por transferência bancária para o IBAN: 003520660008486913035
Deverá ser remetido o respetivo comprovativo para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

