30º PASSEIO “Douro Vinhateiro”
04 a 08 de Outubro de 2017

ABERTO A TODOS OS AUTOCARAVANISTAS
PROGRAMA
(Sujeito a alterações)

04 de Outubro
16h - Início da chegada dos participantes para pernoita ao parque de estacionamento destinado ao evento, próximo da
área de serviço ( N 41º09’17.65’’ W 07º46’46.93’’)

05 de Outubro
08h – Chegada do padeiro
09.30h – Breefing
10h – Manhã livre para visita à cidade de Peso da Régua.
13h – Almoço livre.
15h - Saída dos participantes do Cais da Régua para PASSEIO DE BARCO no rio Douro até à FOLGOSA (Armamar)
passando a ECLUSA de BAGAUSTE, sendo a bordo servido um “Porto de Honra” e com regresso previsto para as
18horas.
20h – Jantar Convívio no parque de estacionamento .
EMENTA: Porco no espeto, batata frita, pão, vinho, sumo e águas.
Nota: Haverá mesas e cadeiras no parque de estacionamento para o jantar.
22h - Animação musical.

06 de Outubro
08h – Chegada do Padeiro
10.30h – Visita à Casa do Douro.

13h – Almoço Livre.
15h – Saída em Comboio turístico para visita à cidade e à Adega Cooperativa para prova de vinhos.
20h– Jantar livre.

07 de Outubro
08h – Chegada do padeiro.
09h – Saída em autocarro para o Miradouro de São Leonardo de Galafura para desfrutar das magníficas paisagens sob o
rio Douro.
13h – Almoço Convívio no Restaurante Katekero com vista panorâmica para o rio Douro.
EMENTA: Entradas regionais, alheira, moira e chouriço .
Prato: Massa â lavrador e Pernil de porco com molho de vinho do Porto.
Vinhos tinto e branco da casa, sobremesa e café (digestivos não incluídos)
16h – Caminhada pelo cais fluvial de Peso da Régua.
20h – Jantar livre

08 de Outubro
10h - Visita a Peso da Régua e a local a divulgar
13h – Almoço livre.
15h - Despedidas

Preço:
Sócios:
52€
Familiares e não Sócios: 57€
Crianças : entre 5 e 11 anos - 27€
PRÉ INSCRIÇÕES ATÉ AO DIA 29 de SETEMBRO

INSCRIÇÕES COM ENVIO DE COMPROVATIVO PARA:
PARA

passeios@cas autocaravanismo.com
passeios@cas-autocaravanismo.com
DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO pagamento de uma entrada de 25€ por pessoa,
para o IBAN: PT50 5200 5200 00013392001 17 da Caixa Agrícola de Mafra,
sendo o restante,
restante incluindo o valor das crianças pago no local.
Na inscrição deverá indicar se é sócio ou não e caso afirmativo deve referir o nº de associado.

Nota: As inscrições fora da data mencionada não serão aceites !

APOIO

O Clube não se responsabiliza por qualquer incidente que ocorra durante o evento e à
chegada das autocaravanas, os participantes assinarão o termo de responsabilidade.

Sede: Rua da Escola, nº 11 – Salgados 2640 - 577 Mafra – Telf:: 261 813 348 / Telem. 961 691 623 www.cas-autocaravnismo.com Geral: geral@cas-autocaravanismo.com-NIPC
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