PASSEIO GUIADO
PALÁCIO BREJOEIRA, VIANA DO CASTELO E SANTUÁRIO SANTA LUZIA

29 DE janeiro DE 2022
PARTIDA: 08H15
Neste dia, rumarão às belíssimas e verdejantes terras do Alto Minho, para visitar dois dos seus grande destaques.
Pela manhã visitarão o incrível Palácio da Brejoeira, Monumento Nacional e ex-libris da região, erguido nos inícios do Sec. XIX no estilo Neoclássico.
Apos conhecermos o interior do Palácio, os belos jardins e sua adega antiga, degustaremos um prestigiado Alvarinho da casta P alácio da Brejoeira.
Seguiremos depois para almoço típico na Princesa do Lima, a encantadora cidade de Viana do Castelo, v isitando após esta cidade surpreendente.
Terminarão o dia em beleza, no topo da Serra de Santa Luzia, local de vistas panorâmicas incríveis sobre o Estuário do Lima.
É lá que se ergue a majestosa Basílica do Sagrado Coração de Jesus, mais conhecida como S antuário de Santa Luzia,
iniciada em 1903 mediante projeto do célebre Arq. Ventura Terra.
Venha desfrutar de mais um dia perfeito na companhia da Alma At Porto!
*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 durante as viagens de autocarro e visita ao Palácio da Brejoeira; Necessário manter a distância de
segurança.

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)

40,00 €

51,00 €

42,00 €

52,50 €
53,00 €

LUGARES LIMITADOS

NOTA: Os preços incluem Viagem de ida e volta em Autocarro de Turismo, almoço típico com bebidas,
visita ao Palácio da Brejoeira e jardins com prova de vinho Alvarinho, visita a Viana do Castelo e Santa Luzia,
acompanhamento por Guia Alma At Porto e seguros
HORA E LOCAL DE ENCONTRO
Partida: 08H15 – Tribunal da Relação do Porto (na cordoaria, nas escadas em frente ao Tribunal)

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES :
DIA 18 DE JANEIRO
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 – 18 DE JANEIRO)
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.

