
O preço inclui: 
 Transporte, almoço e passeio de barco. 

O preço não inclui: 
 Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa. 

DESPORTO Caminhada com Passeio de Barco 

Condições 

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com qualquer dos participantes durante esta 
viagem, assim como alterações ao programa que venham a acontecer por razões imprevistas ou outras que possam por em risco a sua segurança. 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Custos 

Diversos 

Não é válida nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 
- A desistência, após a confirmação pelo Clube Millennium bcp, é possível nas condições assinaladas (*) - 

CUSTO SÓCIOS: 35€ 
 
 
Débito único: o mesmo será debitado em 25 de março de 2020. 

Inscrições abertas até 10 de fevereiro e limitadas a 52 pessoas. 

Data limite de desistência até 10 do mesmo mês. 

A 11 de fevereiro informaremos os sócios cujas inscrições forem consideradas. 
 

(*) Desistências: Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um 
custo mínimo de 35€, a título de despesas. 

Programa CAMINHADA com PASSEIO de BARCO no ALQUEVA 

Alentejo em final de março é sinónimo de verdura, e, com a barragem bem perto, ainda mais 
verde estará. 

O que propomos aos sócios é uma caminhada fácil (grau 2, na escala de 1 a 5), com partida 
de Campinho. 

Iremos até ao Parque de Merendas de Campinho, que fica mesmo à beira da barragem, e, por 
ali, caminharemos mais um pouco. 

No regresso a Campinho paramos no restaurante Monte de Palaios para o almoço tipo buffet. 

Obrigatoriamente, o mais tardar às 14h30, todos os sócios têm de estar no autocarro que os 
aguarda junto do restaurante.  

Partiremos para a Marina da Amieira, para um passeio de barco, que terá início às 15h00 e que 
terminará às 16h30. 

Segue-se o regresso a Lisboa com passagem pela Praia Fluvial da Amieira e Portel. 

 

Nota: Os sócios que queiram participar no evento, mas não estejam em condições de 
caminhar, podem aguardar a chegada dos restantes, no restaurante. 

Local 
Data / Hora 

Ponto de encontro: Rua Ivone Silva (junto ao hotel Zurique / estação da CP de Entrecampos). 

Data: 28 de março de 2020. 

Hora de partida: 7h00 - Hora de chegada: 21h00 (hora estimada). 

Alqueva 
Sábado, 28 de março de 2020 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000039343

