
 

PASSEIO GUIADO  
“PONTE SUSPENSA 516 E PASSADIÇOS DO PAIVA” 

 

 

10 DE ABRIL 
PARTIDA: 08H15 

Desfrute de um dia de natureza nos Passadiços do Paiva, cuja nova Ponte Suspensa 516, uma das maiores do Mundo do seu tipo,  
se encontra pronta a ser atravessada pelos mais corajosos... Inaugurados em 2015, os Passadiços do Paiva destacam-se pelas magníficas paisagens 

que proporcionam sobre a chamada Garganta do Paiva, bem como pelas belas panorâmicas sobre o Rio Paiva. 
Após alguns anos de espera, foi finalmente inaugurada a Ponte 516 de Arouca, cujo nome recorda os 516 metros do seu vão,  

sendo então uma das maiores Pontes Suspensas do Mundo. 
Preparamos um roteiro que inclui transporte, bilhete de entrada, percurso dos belíssimos Passadiços do Paiva  

e um fantástico almoço típico no restaurante Flor do Paiva em Cabril..  
Venha Conhecer um pouco da história deste local paradisíaco e deslumbrar-se com as paisagens naturais do Rio Paiva..  

 

Info: 

Distância: 9 km (8 Km Passadiços + 1 Km Ponte suspensa ida e volta) 

 

MENU DE ALMOÇO: 

Entradas da região; Churrasco misto à descrição; Nacos de vitela Arouquesa na brasa; Buffet de saladas; Buffet de sobremesas;  

Vinhos, águas, sumos e Café 
 
 

*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: necessário manter a distância de segurança. 

*** Caso tenha constrangimentos graves de saúde ou dificuldades de locomoção, NÃO ACONSELHAMOS A REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE.  

**** A atividade poderá ser adiada no caso de condições climatéricas adversas. 

 

Preços: 
  Crianças 

Até 9 Anos 
Adultos 

(a partir dos 10 anos) 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes): 38,00 € 49,00 € 

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

 Não Sócio Clube PT: 40,00 € 51,00 € 
 

LUGARES LIMITADOS 
 

NOTA: Os preços incluem Viagem de ida e volta em autocarro, bilhete de entrada e visita à Ponte 516 e aos Passadiços,  

almoço típico em Cabril, 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 da Relação) 

Chegada pelas 19h00 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS : 
DIA 17 DE MARÇO 

  

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: 
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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