
                           
 
                        
 
 
 
 
 
 

 Dia 31 de agosto 
 

08.30 h - Receção aos participantes na Área de Serviço REPSOL A1 Vila Nova de Gaia, sentido norte/sul. 
09.00 h - Partida para o passeio pela A1 direção sul e saída em Grijó.  
Continuação da viagem pela EN1 e depois IC 2, até Águeda. 

Saída Águeda/Caramulo e reagrupamento 
Regresso à viagem pela EN 230 
13.00 h - Almoço no Caramulo – Restaurante Nascer do Sol (Rojões com arroz de feijão) 

15.00 h - Visita guiada ao Museu do Caramulo 
Check in dos participantes no Hotel do Caramulo. 
Atendendo às condições particulares desta unidade hoteleira está disponível a piscina, o ginásio, o banho turco e sauna, para os inscritos. 

Aconselhamos por este motivo que tragam os respetivos fatos de banho (não esquecer a touca porque é de uso obrigatório). 
Jantar na Unidade Hoteleira com comida regional: Buffet de entradas, Arroz de Pato, Buffet de sobremesas, água, sumo, vinho da casa, café. 
Alojamento. 

 

 Dia 1 de setembro 
 

08.00 h - Pequeno-almoço na Unidade Hoteleira. 
10.00 h - Visita ao Museu do Mel. 
12.00 h - Partida para Casal de Sejães, Oliveira de Frades. 

13.00 h - Almoço no Restaurante Luciana (Bacalhau à lagareiro). 
Fim do passeio. 
 

ATENÇÃO: 
Serão cumpridos com rigor os horários de partida. 
                                                                     

                                                                          
TAXA DE INSCRIÇÃO: 
 Veículo de sócio        GRÁTIS 

 Veículo de não sócio          5.00 € 
 Participantes p/ pessoa em quarto duplo       72.50 € 
          Participantes p/ pessoa em quarto single           92.50 € 

  
NOTAS: 

Crianças até 3 anos      GRÁTIS  

Crianças dos 3 aos 10 anos       22.50 € + Alojamento 10.00 € cama extra 
No preço da inscrição estão incluídos as visitas, os almoços e jantar e o alojamento. 
O 2 CV CLUB DO PORTO colocou sob reserva 25 quartos - Dentro desta reserva estão garantidos os alojamentos.  

 
Observação: 
As inscrições tardias ou para além das reservas serão aceites de forma condicional até encontrarmos alternativa de alojamento. 

 
Solicitamos a transferência do valor da sua participação para o NIB 0007 041500086740001 63 referente à conta BES do 2 CV CLUB DO PORTO, a 
qual confirma o registo de inscrição. 

 
 
MAIS INFORMAÇÕES: 

           2 CV CLUB DO PORTO  910 948 303 ou geral@2cvclubdoporto.pt 

   Herculano Coelho                  917 575 712  

   Fernando Pereira                  933 427 836 

   Armando Pinto   962 505 919 

  

   

Data limite de inscrição: 28 de agosto de 2013 
 

 

 Próximos encontros: 

13 de outubro: 18º Vamos ao Leitão 

8 de dezembro: Encontro de Natal 2CV CLUB DO PORTO 

“PASSEIO AO CARAMULO 2013” 

Fim de semana 

Dias 31 de agosto e 1 de setembro 


