17 e 18 abril - VINHOS a Descobrir, Wine Market, 5ª edição da mostra e feira de vinhos, no Mercado Ferreira Borges,
espaço Hard Club, privilegiando o contacto com os Produtores.
Com as medidas de segurança de Mercado ao Ar Livre, o local ideal para a descoberta dos fantásticos vinhos Portugueses,
juntando apreciadores de vinhos e os Produtores.
Tudo num espaço amplo e com ambiente descontraído, contando com animação por DJ.
Horários: dias 17 e 18 de Abril das 15H30 às 21H30.
Contando com a presença de excelentes Produtores nacionais de: Vinhos Tranquilos (DOC, Regionais, IG), Vinho do Porto,
Vinho Verde, Vinho da Madeira e Espumantes.
E excelentes produtos regionais para harmonizar ainda melhor com os vinhos.
Os visitantes tem a possibilidade de falar com Produtores, adquirir Vinho a copo e garrafa, bem como produtos regionais e gourmet.
M / 18 ANOS (não é permitida a entrada a menores de 18 anos)
PROMOTOR
SOMBRAS DA CIDADE, LDA
Informação adicional:
Uso obrigatório de máscara.

De modo a cumprir com as medidas de higiene e segurança em vigor, os visitantes poderão ter que aguardar vez de entrada.
Se a capacidade máxima de lotação for atingida, os visitantes serão convidados a encurtar o tempo de permanência no local. Medidas de segurança exigidas pela DGS serão aplicadas.





Compre os seus bilhetes através do Clube PT até dia 9 de Abril
Preços:
Entrada diária
Sem copo

Entrada Diária
com copo *

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes)

1,00€

3,00€

Funcionários do Grupo Altice P/Meo no ativo:

2,50€

4,50€

Não Sócios Clube PT

3,00€

5,00€

* O Bilhete de entrada com copo inclui 1 vale desconto de 1€ para compras de vinho superiores a 10€ (não acumula vales)
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES e pagamento :
Dia 9 de abril
INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt indicando:
número de sócio (número de funcionário), nome, bilhete pretendido e contacto móvel.
PAGAMENTOS (Até à data limite das inscrições)
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.

