32ºPASSEIO
32ºPASSEIO
“CARNAVAL ALGARVIO”
09 a 13 de fevereiro de 2018
PROGRAMA PROVISÓRIO
(Sujeito a alterações)

ABERTO A TODOS OS AUTOCARAVANISTAS
DIA 09 – Sexta- Feira
17.30 – Inicio da chegada dos autocaravanistas ao Parque de Feiras e Exposições de Estômbar
Coordenadas GPS: N 37º08’49.17’’ W 08º28’48.01’’
DIA 10 - Sábado
08:00 – Chegada do padeiro.
10:00 – Continuação da receção aos autocaravanistas e manhã livre.
13:00 – Almoço livre.
14:00 – Saída em autocarro para vista à Sr.ª da Rocha em Lagoa
17:00 – Visita a Lagoa

20:00 – Jantar Convívio no Restaurante Horta Grill em Monte de Alvor (ver ementa)
DIA 11 - Domingo
10:00 – Saída em autocarro para visita ao passeio pedonal pelo “passadiço do Carvoeiro” entre o
Algar Seco e as ruínas do forte de N.º Sr.ª da Encarnação.
11,00 - Visita ao Farol de Alfanzina no Cabo Carvoeiro.
13:00 – Almoço livre.
14.00 - Saída em autocarro para o Carnaval de Lagoa (Quinta de São Pedro)
Nota: O Clube far-se-á representar pelos participantes vestidos com trajes carnavalescos ou regionais.
19:00 – Regresso em autocarro ao estacionamento das autocaravanas.
20:00 – Jantar livre.
DIA 12 – Segunda-Feira
08:00 – Chegada do padeiro.
10:00 – Saída em autocarro para o Sítio das Fontes para o PICNIC SALOIO
Nota: Os participantes deverão ir munidos de carvão, comida para grelhar e bebidas.
16:00 – Regresso em autocarro ao estacionamento das autocaravanas.
20:00 - Jantar livre.
DIA 13 – Terça-Feira
10:00 – Visita à vila de Estômbar e igreja de São Tiago.
13:00 - Almoço livre
15.00 - Fim do passeio e despedidas

EMENTA DO JANTAR

PREÇO DE INSCRIÇÃO + J@NT@R
Sócios (indicar o nº de sócio no ato de inscrição)
Não Sócios (inclui os familiares dos sócios)
Crianças ( 4 aos10 anos)

17,50€ PX
22,50€ PX
08,00€ PX

INSCRIÇÕES E ENVIO DE COMPROVATIVO PARA:

passeios@cas-autocaravanismo.com até ao dia 05 de fevereiro,
através do pagamento para o IBAN: PT50 5200 5200 00013392001 17
da Caixa Agrícola de Mafra.

Entradas-Pão, manteiga, azeitonas,
cenouras à algarvia, paté de atum,
rissóis de camarão, pasteis de
bacalhau, salada de orelha e
camarão cozido.
Prato - Grelhada mista de carnes
Bebidas - Vinhos, cerveja, sangria,
águas e sumos
Sobremesa - Mista de sobremesas com
doces frutas e café.

Nota: Por questões logísticas e que têm a ver com os vários transportes em autocarro e a capacidade do restaurante, apenas se poderão inscrever 80 pessoas.

APOIO
As autocaravanas deverão chegar ao local do estacionamento com os depósitos de águas sujas vazios. As
áreas de serviço mais próximas para despejos, situam-se no concelho de Silves. Consulte a Base de Dados do
Clube Autocaravanista Saloio, disponível no site: http://www.cas-autocaravanismo.com/autocaravanismo/areas-de-servico

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.
@CAS

