PASSEIO GUIADO “GEIRA ROMANA”
PORTELA DO HOMEM A LOS BAÑOS

24 DE JUNHO
PARTIDA: 08H00
Neste dia, percorrerão um dos mais incríveis Trilhos do Parque Nacional da Peneda Geres, a designada Geira Romana...
Iniciando o percurso na mágica Mata da Albergaria, junto à icónica Portela do Homem e à sua Cascata, o chamado Passo de Bosqu e,
passagem fronteiriça entre Portugal e Espanha, seguirão pelos seus cenários verdejantes, envoltos por belos cursos de água..
Nesta antiga Via Romana, designada por Via Nova ou Geira Romana, terão oportunidade de observar o legado da presença Romana
na região, com destaque para as ruínas de algumas pontes e um importante conjunto de Marcos Miliários...
Sem grandes desníveis a percorrer, num percurso de cerca de 8 km, seguirão por terras de nuestros hermanos,
e já pelo designado Xurês em Galego, a surpreendente parte espanhola do Parque...
Rumarão à beleza e tranquilidade de Los Baños, onde desfrutarão de um retemperador banho quente,
nas suas termais naturais, alimentadas pelas águas do belíssimo Rio Caldo...
Venha desfrutar de um dia fantástico a percorrer um dos mais belos trilhos do Parque...
Info Trilho
Distância: 8 km
Dificuldade: Fácil

*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.
** A atividade não inclui almoço em restaurante. O almoço será realizado em modo “pic nic”,no final do Trilho em Los Baños, a conselhamos que
leve o seu farnel.
*** Uso de máscara facial obrigatório: necessário manter a distância de segurança durante o Trilho

Venha participar e traga os seus familiares e Amigos!
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)

20,00 €

30,00 €

22,00 €

31,50 €
32,00 €

NOTA: Os preços incluem viagem em autocarro de Turismo, Trilho da Geira Romana, passagem pela Cascata da Portela do Homem
e pelas Termas de Los Baños, acompanhamento por Guia Alma At Porto e seguros.

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

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes):

9,00 €

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

10,50 €
11,00 €

NOTA: Os preços incluem Trilho da Geira Romana, passagem pela Cascata da Portela do Homem
e pelas Termas de Los Baños, acompanhamento por Guia Alma At Porto e seguros.
LUGARES LIMITADOS
HORA E LOCAL DE ENCONTRO para bilhetes com transporte incluído:
Partida: 08H00 – Tribunal da Relação do Porto (na Cordoaria, nas escadas em frente ao Tribunal)

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

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 8 DE JUNHO
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 e idade das crianças.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 8 DE JUNHO):
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.

