MEETING POINTS DO BMW MC PT
O que é que eu vou fazer esta 6ª, ou este fim-de-semana?
Para responder a esta pergunta - se tiver uma moto BMW e vontade de fazer alguns
quilómetros – que tal ir tomar um café, ou almoçar, num dos pontos de encontro que os
Sócios e Amigos do BMW Motoclube Portugal utilizam para se reunir e falar sobre estas
máquinas de paixão.
Aí, haverá sempre "pronto" um grupo de motorraders, com ideias para o fim-de-semana.

Neste momento, são estes os locais de Encontro Semanais:

6ª FEIRA – ALMOÇO – MONSANTO - LISBOA
REST. 1º DIREITO - ENSAIO DE COMIDA
https://www.google.pt/maps/@38.7301421,-9.2053793,283m/data=!3m1!1e3?hl=pt-PT

https://www.facebook.com/ensaiodecomida
Aqui, às 6ª’s, existe sempre uma mesa reservada para os Sócios e Amigos do BMW
Motoclube Portugal almoçarem.

O Almoço é Buffet e, para o BMW MC PT, o preço é 20 €/Pax, tudo incluído.
Muitos dos Grandes, e Pequenos Passeios do Clube, é aqui que começam!

DOMINGO – MEIO DA MANHÃ
MEETING POINT DA ZONA DE LISBOA, NA
MARINA DE CASCAIS – BAR SKIPPER
https://www.google.pt/maps/@38.6919136,-9.4188628,144m/data=!3m1!1e3?hl=pt-PT
Já estivemos na "Vela Latina", na Marina de Oeiras, encontrámo-nos muitos Domingos nas
Docas (de Alcântara) e agora, o nosso Ponto de Encontro aos Domingos, é a Marina de
Cascais.

https://www.facebook.com/SkipperCascaisBar/
No Bar Skipper, na simpática Marina de Cascais, escolhemos o ponto de encontro para as
nossas conversas de fim-de-semana.
A partir das 11:00 e, sensivelmente até ao meio-dia, vamos aparecendo, e estamos na
esplanada (se o tempo o permite), ou dentro do café.
As Motas podem entrar para o parque reservado da Marina, sem pagar, bastando contornar
as cancelas.
O estacionamento é junto ao Skipper.
À saída, o procedimento será o mesmo.
Comentamos a nossa participação no último evento organizado pelo BMW MC PT, os 800
kms da última provocação do Zé, ou tentamos saber se o António já trocou de moto outra
vez...

	
  

