
Lazer e Tempos Livres ODISSEIAS

 Uma imensidão de novidades a par da recordação das memórias, histórias fantásticas que apetece partilhar, um
cenário de beleza indescritível como é o Rio Douro, sempre junto à bonita cidade do Porto.
O bom tempo está aí e convidamo-lo a despertar para a beleza deste cruzeiro.
Convide uma pessoa especial para embarcar consigo neste dia e não percam a oportunidade de desfrutar deste passeio
tão singular que cruzará as 6 Pontes do Rio Douro numa viagem enriquecedora.

ib i i h i id d ã d õ d i i d d iA zona Ribeirinha, as suas cores e unicidade são um dos cartões de visita do Porto. Admire-a.

Conheça cada uma das Pontes do Rio Douro:

• Ponte Luís I: Construída em 1886. É a ponte mais antiga da cidade que permanece em atividade;
• Ponte Maria Pia: Construída entre janeiro de 1876 e 4 de novembro de 1877, pela empresa de Gustavo Eiffel;
• Ponte de São João: Construída em 1991, para substituir a Ponte Maria Pia;
• Ponte da Arrábida: Tinha à data da construção o maior arco do mundo em betão armado;
• Ponte do Freixo: Considerada a ponte mais a montante do rio na cidade do Porto• Ponte do Freixo: Considerada a ponte mais a montante do rio, na cidade do Porto;
• Ponte do Infante: Batizada em honra do Portuense Infante D. Henrique, é a ponte mais recente.

Preço: € 12,50 para 2 pessoas (valor de mercado - € 25,00 para duas pessoas).
Inclui: Válido para 2 pessoas.
Uma experiência a dois pelo Rio Douro:
Cruzeiro das 6 Pontes do Porto;
O barco dispõe de 55 lugares cobertosO barco dispõe de 55 lugares cobertos.
Duração: 50 minutos.
Horário: Realiza-se todos os dias, mediante a disponibilidade.

Condições:
* Validade do voucher para usufruto: 31 de outubro de 2016;
* Crianças até aos 11 anos pagam € 5,00;
* Limitado a um voucher para usufruto próprio, mas pode comprar mais para oferta;Limitado a um voucher para usufruto próprio, mas pode comprar mais para oferta;
* O programa não inclui visita às Caves.
• Programa sujeito a reserva e disponibilidade.
Desmarcações com 72h úteis de antecedência. A não comparência implica anulação do voucher.

Para adquirir, basta preencher a ficha de inscrição.
No caso de ser um Sócio Reformado, pedimos que na ficha indique em que sucursal do Millennium bcp pretende receber
o seu Pack.

FICHA DE INSCRIÇÃOODISSEIAS

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000032501

