PASSEIO GUIADO
“ROTA DOS MOINHOS MÁGICOS DA LOUSÃ”

22 DE MAIO
PARTIDA: 08H00
Neste dia, visitarão a bela Serra da Lousã, local onde percorrerão um dos seus trilhos mais famosos e belos,
a emblemática Rota dos Moinhos!
Iniciando o percurso junto à Câmara Municipal da Lousã, seguirão pelos denominados Caminhos do Xisto, percorrendo os seus moi nhos,
levadas e águas mágicas, rumo à zona do Castelo e à Praia Fluvial da N. Sra da Piedade!
De grande beleza e sempre acompanhado por águas cristalinas e vegetação frondosa, este percurso permite
igualmente desfrutar de belas vistas panorâmicas sobre a encosta da Serra da Lousã!
Após o almoço, feito em forma de pic nic, desfrutarão de algum tempo para banhos e mergulhos na Praia Fluvial da Piedade,
antes de rumarmos a uma das mais emblemáticas Aldeias de Xisto da Serra da Lousã, a Aldeia do Candal!
Venha desfrutar de um dia muito bem passado a conhecer as belas paisagens da Serra da Lousã!
Distância: 4 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.
** Face às atuais restrições, a atividade não inclui almoço em restaurante. O almoço será realizado em modo "pic nic".
*** Uso de máscara facial obrigatório; necessário manter a distância de segurança durante o Trilho e cumprir todas as recomendações i ndicadas.

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

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

Adultos
(a partir dos 10 anos)

23,00 €

32,00 €

25,00 €

33,50 €
34,00 €

LUGARES LIMITADOS
NOTA: Os preços incluem Viagem de ida e volta em Autocarro de Turismo, Trilho de 4 km na Lousã,
visita à Aldeia de Xisto do Candal, acompanhamento por Guias Alma AT Porto e seguros.
HORA E LOCAL DE ENCONTRO
Partida: 08H00 – Tribunal da Relação (Cordoaria, nas escadas junto ao tribunal)

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES :
DIA 30 DE ABRIL
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 – 30 DE ABRIL):
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 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.

