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DESPORTO CAMINHADA

Programa

Caminhadas por Vouzela/S. Pedro do Sul/Serra da Arada
20 e 21 de maio de 2017

Saída com destino a Cambarinho, para fazermos o
Percurso Pedestre da sua Reserva. Dali vamos para aPercurso Pedestre da sua Reserva. Dali vamos para a
Sra. do Castelo, caminhando até ao centro de Vouzela
para almoçarmos.
Em hora a combinar, saímos de Vouzela, caminhando até
às Termas de São Pedro do Sul, pela antiga linha do
comboio. O alojamento (que implica jantar, constituído
por uma refeição simples - sopa e prato), será na
Pousada da Juventude das Termas.
Se algum sócio prescindir do alojamento, terá de estar

Partida às 07h00 do dia 20 na R Ivone Silva
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no dia seguinte (21), às oito horas, no autocarro.
No domingo saímos das Termas às 08h00 com destino à
Coelheira/Retiro da Fraguinha - Serra da Arada, para
fazermos uma caminhada com cerca de 14 km. Algumas
povoações daquela serra foram muito faladas, em 2016,
devido aos incêndios e ao fugitivo de Arouca. Finda a
caminhada almoçaremos perto de Santa Cruz da Trapa.

Partida às 07h00 do dia 20, na R. Ivone Silva
(junto ao Hotel Zurique/Estação da CP de
Entrecampos).
Chegada a Lisboa: aproximadamente às 22h00
do dia 21.
Grau de dificuldade: 3 (de 1 a 5).
Distância aproximada: 14 km, no domingo.
Custos:Custos:
. Quarto duplo, incluindo transporte e 3 refeições
– €68,00;
. Só transporte e 2 refeições – €43,00;
. Quarto individual – €75,00.
Recomenda-se: levar agasalho adequado ao
tempo e bastão.

Inscrições até 7 de março. No dia 9 de março, o
Clube colocará no site o nome dos associados cujas
inscrições forem consideradas. As desistências, após
publicação no site, têm um custo mínimo de

l h ó€15,00, salvo se houver outro Sócio para ocupar a
vaga.
Limite de inscrições: 54 Sócios.
Não é válida nenhuma inscrição não confirmada
pelo Clube. Após divulgação no site e caso não
possa comparecer, avise de imediato o Clube ou o
Seccionista. Não são aceites justificações de faltas.
Para mais informações: joselopespereira@sapo pt

FICHA DE INSCRIÇÃOVOUZELA/S. PEDRO SUL

Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033834

