
 

 

PASSEIO GUIADO  
“mercado de natal de vigo e museu do mar” 

                            

8 de dezembro 
PARTIDA: 08H00 

Neste dia, partiremos em direcção a uma das pérolas galegas, a charmosa Vigo, cidade histórica mas igualmente portuária e gastronómica, um belo território com gosto 

a Mar e a tapas.. 

Destaca-se o seu Casco Vello, localizado no antigo bairro piscatório, que é hoje a alma da cidade,   e o local onde se concentram os mais famosos bares de tapas.. 

Cidade com grande herança piscatória e marítima, ainda hoje possuidora de uma das maiores frotas de pesca do mundo, é lá que se encontra o muito interessante Museu 

do Mar, que iremos visitar pela manhã. 

Por lá iremos conhecer a história da atividade pesqueira de Vigo e da produção de marisco, para além de apreciar a maravilha arquitetónica que este edifício co nstitui..  

Rumaremos depois em direção ao Casco Vello, para um almoço mesmo no coração da cidade..  

Após o repasto, visitaremos pela tarde o chamado "Cíes Market", o Mercado de Natal de Vigo..   Famoso pelas suas atracções, surpresas e pelas mais de 100 

barraquinhas de Natal, destaca-se no Mercado a sua famosa Roda Gigante, o comboio de Natal ou a neve artificial.  

Todos os dias, às seis da tarde, acendem-se as luzes natalícias da cidade, que nos permitirão observar um belíssimo espetáculo de cores, e assistir a algumas das 

surpresas que normalmente acontecem, como desfiles de Pais Natal, concertos e coros   de Natal, ou Reis Magos a passear com as suas renas.. 

Regressaremos ao Porto ao final da tarde, com a certeza de termos passado mais um dia fantástico na companhia da Alma At Port o! 

 

*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  
** Uso de máscara facial obrigatório durante a viagem de autocarro. 

Venha participar e traga os seus familiares e Amigos! 

Preços: 
  Crianças 

Até 9 Anos 
Adultos 

(a partir dos 10 anos) 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes): 46,00 € 58,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:     59,50 € 

 Não Sócio Clube PT: 48,00 € 60,00 € 

NOTA: Os preços incluem viagem em autocarro, almoço com bebidas, visita ao Mercado de Natal de Vigo,  

visita e bilhete de entrada no Museu do Mar, Guia Alma At Porto e seguros. 

(Não inclui jantar) 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO 

Partida: 08h00 – Tribunal da Relação do Porto (Cordoaria, nas escadas em frente ao Tribunal) 

Chegada: 20h30 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS : 
DIA 13 DE OUTUBRO 

  

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 – 13 DE OUTUBRO) 

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. 
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