
85º Evento Nacional

Passeio CLA ao Douro

11 e 12 Maio de 2019



Programa do Evento

• Sexta-Feira 10 Maio 2019    (Dia Facultativo)

17:00 H - Hora início de Check-in no Hotel

Hotel ColumbanoHotel Columbano

Avenida Sacadura Cabral

5050-071 Peso da Régua

20:00 H - Jantar Livre



Programa do Evento
• Sábado 11 Maio 2019

08:30 H - Pequeno Almoço Buffet no Hotel (Para quem pernoitou na noite anterior)

10:00 H – Concentração no Exterior do hotel

Concentração para boas vindas ao amigos que chegam na manhã de 
Sábado e que pretendem deixar o carro no parque do Hotel.

11:15 H – Concentração no Cais de Embarque na Régua

Sábado e que pretendem deixar o carro no parque do Hotel.

Para quem vem do Hotel, e tem facilidades em andar, aconselha-se o 
caminho a pé até ao Cais. São cerca de 1,5 km cerca de 15 minutos a 
pé. Para quem pretender, no cais de embarque há alguns lugares de 
estacionamento, condicionados á disponibilidade na hora de chegada.



Programa do Evento
• Sábado 11 Maio 2019

12:00 H – Check-in no Barco com destino ao Pinhão

Durante o passeio de barco, com passagem pela Barragem de Bagauste
será servido a bordo o Almoço.
Chegada ao Pinhão haverá desembarque dos passageiros e algum tempo 

18:00 H – Chegada prevista ao Cais da Régua

Chegada ao Pinhão haverá desembarque dos passageiros e algum tempo 
livre para desfrutar a envolvência da pequena Vila.
De volta ao barco inicia-se a descida de novo até ao cais da Régua.



Programa do Evento
• Sábado 11 Maio 2019

21:00 H – Jantar no Restaurante Cacho D`Oiro

O menu de grupo preparado contará com:
-Entradas 
-Sopa
-Bebidas (água, vinhos brancos ou tintos e sumos)-Bebidas (água, vinhos brancos ou tintos e sumos)
-Posta na brasa com Batata a murro.
-Sobremesa (Leite Creme ou Fruta)
-Café 



Programa do Evento
• Domingo 12 Maio 2019

08:30 H – Pequeno Almoço Buffet no Hotel

09:30 H – Visita ao Museu do Douro (Ainda em Análise de disponibilidade)

O Museu do Douro, situado em Peso da Régua, pela sua natureza de O Museu do Douro, situado em Peso da Régua, pela sua natureza de 
museu de território é o local por excelência de acolhimento e 
representação da memória, cultura e identidade da região vinhateira -
Douro Património da Humanidade.



Programa do Evento

• Domingo 12 Maio 2019

10:30 H – Arranque do Passeio com destino ao Cais da Ferradosa

O Passeio terá como partida o parque de estacionamento do Hotel e o 
destino será o Cais da Ferradosa que se situa São João da Pesqueira.
A viagem terá cerca de 60 kms e demorará cerca de 2:00H.
Toda a viagem será feita ao longo do rio, a um ritmo que possibilitará o 

12:30 H – Hora prevista de chegada ao Cais da Ferradosa

Toda a viagem será feita ao longo do rio, a um ritmo que possibilitará o 
desfrutar da maravilhosa paisagem das margens do douro.

Estacionamento das viaturas, concentração e convívio dos participantes 
de forma a abrir o apetite para o almoço.



Programa do Evento

• Domingo 12 Maio 2019

13:00 H – Almoço no Cais da Ferradosa

O menu de grupo preparado contará com:
-Entradas 
-Sopa-Sopa
-Bebidas (água, vinhos brancos ou tintos e sumos)
-Arroz de Pato com Crosta de Queijo.
-Sobremesa (Leite Creme ou Fruta)
-Café 



Programa do Evento

• Domingo 12 Maio 2019

16:00 H – Entrega de lembranças e despedidas (Fim do evento) 

Esperamos que este magnifico evento que se avizinha, vá de encontro a 
outros tantos já realizados pelo nosso club e de igual forma se tornará 
memorável e cheio de boas histórias para contar.memorável e cheio de boas histórias para contar.

Aguardamos pela sua inscrição.  Não perca tempo!!!

Preçário:
-Viatura 10€
- Casal 240€; Caso pretenda alojamento na noite de Sexta acresce 55€
- 1 Adulto 130€; Caso pretenda alojamento na noite de Sexta acresce 35€
-Crianças 0 aos 3 anos gratuito
- Crianças 4 aos 10 anos 46€

Data limite para as Inscrições: 29 Março 2019


