59ºENCONTRO CPA
Amarante –“A princesa do Tâmega”

De 19 a 21 de junho de 2015
PROGRAMA
Dia 19 - 6ªFEIRA
17H00 - Concentração Piscinas Municipais
Junto ao Parque Florestal

Dia 20 – SÁBADO
09H00 – Despertar e chegada do padeiro
10H00 - Visita guiada :Ponte Romana,
Mosteiro de S.Gonçalo, Claustros
Museu Amadeu Sousa Cardoso
12H30 – Almoço livre
14H30 - Continuação de visita guiada.
Deslocação de autocarro ao Mosteiro de Travanca
18H30 – Regresso às autocaravanas
19H30 – Deslocação a pé para Jantar convívio
20H00 – Jantar convívio com música de dança

Ementa
Entradas (rissóis, croquetes etc.)
Sopa
Filetes de pescada
Lombinhos com champignon
ou Lombo assado com ananás
Fruta laminada e Bolo de Bolacha
Vinho verde da Região e maduro, Agua, Sumos
Café
Dia 21 – DOMINGO
10H00 – Partida em autocaravana
Passeio pela Serra da Aboboreira e Marão
12H30 - Almoço ao ar livre com porco assado no espeto.
Bebidas e talheres e acompanhamento por conta
de cada um
Despedida sem hora marcada

VALOR DE INSCRIÇÃO NO
ENCONTRO
Com jantar e almoço
Para sócios p/pessoa 23€
Não sócios p/pessoa 28€
Apenas jantar
Para sócios17€
Não sócios 20€
Apenas almoço
Para sócios 6€
Não sócios 8€
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: Fazer chegar à
Secretaria do CPA até 14 de junho, inclusive,
através do endereço eletrónico (geral@cpaautocaravanas.com), por carta ou pessoalmente, a
identificação de sócio, a matrícula da autocaravana
e o comprovativo do pagamento da inscrição, sem
o que não será considerada a inscrição.
FORMA DE PAGAMENTO: Por transferência
bancária: NIB - 003 506 980 001 451 653 050
(CGD) – não esquecer de enviar comprovativo da
transferência dentro do prazo;
NOTAS:
Durante o encontro serão observadas as normas a
que obedece o estacionamento e comportamento
adequado a cada local.
O CPA não se responsabiliza por danos e/ou
prejuízos materiais ou pessoais quer dos
associados, quer de terceiros.

O programa pode estar sujeito a alterações

