
DESPORTO CAMINHADA

Saímos de Lisboa às sete horas do dia 27, com destino a
Sortelha Ali caminharemos alguns quilómetros e após a visita

Programa

Caminhada em Forcalhos-Sabugal-Rota do Contrabando
27 e 28 de maio de 2017

Sortelha. Ali caminharemos alguns quilómetros e após a visita
com o guia, a esta histórica povoação, continuaremos viagem
para o Sabugal.
Após visita ao património local, iremos para Alfaiates onde
ficamos alojados.
No domingo, dia 28, saímos de Alfaiates por volta das oito
horas em direção a Forcalhos. Vamos percorrer caminhos que
outrora eram calcorreados pelos contrabandistas.
Finda a caminhada poderemos com a colaboração da Junta deFinda a caminhada poderemos, com a colaboração da Junta de
Freguesia, ver o que há de património em Forcalhos.
Dali partimos para o Soito, onde almoçamos e continuamos
viagem para Lisboa onde devemos chegar pelas dez da noite.

Local  - Horário - Custos

Inscrições até 13 de março. No dia 15 de março, o
Clube colocará no site o nome dos associados cujas
inscrições forem consideradas.
Limite: 55 Sócios inscritos.
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

Local da partida: Rua Ivone Silva (junto ao Hotel Zurique/Estação da

p p ,
Seccionista. Não são aceites justificações de faltas.
A falta de comparência terá um custo de €15, salvo
se outro sócio ocupar a vaga em aberto.
Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt

Local da partida: Rua Ivone Silva (junto ao Hotel Zurique/Estação da
CP de Entrecampos).
Hora da partida: 07h00.
Hora final prevista de chegada a Lisboa: dia 28, pelas 22h00.
Grau de dificuldade: 3 (de 1 a 5).
Distância aproximada: 12 km.
Custo: €66 (inclui transporte, 3 refeições, alojamento e as visitas a

FICHA DE INSCRIÇÃOROTA DO CONTRABANDO

Sortelha e Sabugal; quarto single: €71).

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033877

