Rua Luís Stau Monteiro, lote C3-loja C3-A
(Bairro dos Alfinetes) 1950-373 Lisboa

FELIZ NATAL E MUITAS FELICIDADES PARA O PRÓXIMO ANO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42º ENCONTRO
TERMAS DA FADAGOSA DE NISA (NISA)
28, 29 e 30 DE JANEIRO DE 2011
A Direcção promove, nos dias 28, 29 e 30 de Janeiro, em Nisa, o 42º Encontro,
conforme programa no verso.
A participação no Encontro compreende o seguinte:

Inscrição:
Sócios: 10€ (por pessoa, inclui Jantar e todas as actividades do
programa).
Não sócios: (encontro reservado só aos sócios)
NOTA: Crianças até aos 17 anos não pagam.
Por haver deslocação em autocarro pode vir a estar condicionado o número
de participantes nas actividades em que a deslocação seja no mesmo, a verificar-se
tal situação será por ordem de inscrição o acesso)

INSCRIÇÕES:
até 25 de JAN. de 2011 para a sede do Clube através do tel.218 594 230 (das 15h às 20h),

ainda por E-mail para : geral@cpa-autocaravanas.com.

FORMA DE PAGAMENTO:
Por transferência bancária: NIB - 003 506 980 001 451 653 050 (CGD);
Por cheque: endossado ao Clube Português de Autocaravanas e recebido na
secretaria do Clube até ao dia 25 de Janeiro, inclusive;
Pessoalmente: Rua Luís Stau Monteiro, Lt C3 A - Bairro dos Alfinetes – Marvila 1950373 LISBOA (entre as 17h00 e as 20h00 de Segunda a Sexta-feira);
Não se aceitam pagamentos no local.

PROGRAMA
SEXTA - 28
17H00 — RECEPÇÃO, local de estacionamento nas TERMAS DA FADAGOSA DE NISA

Coordenadas GPS: Latitude: 39º 27' 10.09'' Norte
Longitude: 7º 41' 43.41'' Oeste
SÁBADO - 29
10H00 — Assinatura de um protocolo entre as Termas e o CPA
11H00 — Deslocação nas nossas Autocaravanas até ao estacionamento em Nisa
12H30 — Almoço (livre)
15H00 — Visita guiada às Portas de Ródão (deslocação em autocarro, recomenda-se calçado
adequado). NOTA: Caso a meteorologia não permita haverá um plano B.
19H00 -- JANTAR Convívio (deslocação em autocarro para o local).
MENU: (Gastronomia Regional)

DOMINGO - 30
10H00 — Visita guiada ao centro histórico de Nisa (recomenda-se calçado adequado)
13H00 — Almoço (livre) e despedida (Deslocação livre até aos seus destinos)
NOTAS:
a)Só serão aceites no local, reservado para estacionamento, companheiros que se desloquem de
autocaravana. Companheiros que participem no encontro usando outro tipo de veículo devem estacionar
fora da zona reservada (excepção para os sócios com data de admissão anterior a 11 de Abril 2010)
b) Não é permitido acampar, (ACAMPAR é a imobilização da autocaravana ocupando um espaço superior
ao seu perímetro, em consequência da abertura de janelas para o exterior, uso de toldos, cadeiras e
similares, para a prática de campismo).
c) No local existe a possibilidade de abastecer de água potável e local para despejos,
aconcelha-se aos autocaravanistas uma atitude responsável e ecológica.

no entanto

d) O clube não se responsabiliza por danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais quer dos associado e/ou
de terceiros.

CPA Contactos
Pode contactar o CPA de 2ª a 6 ª feira das 17.00 às 20.00 horas.
Rua Luís Stau Monteiro, lote C3-loja C3-A (Bairro dos Alfinetes) 1950-373 Lisboa (zona de Marvila, junto
à estação da CP e escola)
Telf. 218 594 230 Fax: 218 591 340
Email: geral@cpa-autocaravanas.com .

