Calçotada 2017
Diumenge 26 de febrer…..………………………………………………………….Tram únic: 153 kms
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Concentració a la seu de Penya (C/ Ballester, 7) amb el dipòsit ple. Es prega puntualitat.
Sortida
Sant Pau d’Ordal, (segon punt de trobada) - Centre Agricola, Plaça Subirats s/n
Sortida

Ruta

Fins a

PMB
BV-2428
BV-2429 + C-243ª
C-532 + BP-5121
C-15 + A2
BV-1031 + BV-1037
C-1412a

A2 + N340
Sant Pau d'Ordal
San Pedro de Riudevitlles
Rubió
Copóns

#

Ruta

Fins a

BV-1005 + BV-1001
BV-1001+ C-1412a
N-141ª + N-141f
LV-3003
LV-3201
LV-3113
LV-3114

Sant Martí Sesgueioles
Mirambell
Portell
Vicfred
Masoteras
Palouet

(Dinar a les 14:30 h. al Restaurant Cal Xuriguera, Palouet)

Després de dinar prendrem la ruta de tornada que a cadascú li convingui més, doncs donem per acabada
la ruta en aquest punt.
Esperant que hagi estat del vostre gust.
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Calçotada 2017

Preu total del Diumenge
- • Per a socis PMB i no socis:
30 Euros /persona.
El preu inclou:
Dinar de diumenge. No està inclòs l'esmorzar ni tampoc les consumicions extres al marge del dinar.

El pagament es farà per transferència Bancària amb la referència: ”Calçotada 2017”
indicant el vostre nom i telèfon al següent número de compte de PMB:

“La Caixa”
IBAN ES79 2100 3135 1022 0017 9633
És molt important que deixeu les vostres dades i el vostre número de mòbil al fer la transferència.
La confirmació d’assistència i pagament en compte s’ha de fer abans del dijous 23 de Febrer de 2017 donat que les places son
limitades i s’ha de confirmar amb anticipació. No s’atendran reserves que no hagin estat confirmades mitjançant la transferència.
Important:
- Aquesta sortida NO és de caire competitiu, es circularà atenent les normes de circulació.
- L’organització NO es farà responsable de les possibles infraccions que es puguin produir per part dels
participants.
- L’organització senyalitzarà els encreuaments i punts que cregui necessari per tal d’evitar que algú es perdi, es faran però,
parades de reagrupament quant es consideri necessari. Tot i així si es donés el cas de que algú es perdés , es donaran
números de telèfon mòbil de contacte.
- Si les circumstàncies ho fessin necessari es variaria algun punt del recorregut o be s’afegiria alguna parada no
explicitada.

Moltes gràcies per la vostra participació un altre any més i bona ruta a tots!!!!
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