SEAS

ELS PAISATGES DE CATALUNYA

Orgues de l’Illa, Sant Martí del Canigó,
Sant Miquel de Cuixà i cap de Leucata

14 i 15 d’abril de 2018

Orgues de l’Illa

Cap de Leucata

Dissabte 14

Diumenge 15

- Sortida del Parador a les 7 del matí
- Caminada pels Orgues de l’Illa
- Pujada i visita guiada a St.Martí del Canigó (*)
- Visita guiada a Sant Miquel de Cuixà (*)
- Cal dur esmorzar i dinar de casa
- Sopar i dormir a hotel de tres estrelles a Prada (*)

- Esmorzar a l’hotel (*)
- Excursió a l’entorn del cap de Leucata
- Dinar de casa o picnic de l’hotel

Preus i Inscripcions
- El cost global per persona és de 100 euros els socis i 110 euros pels qui no siguin socis
- (*) Conceptes inclosos en el preu global
- Si no es disposa de carnet de federat s’haurà de pagar un suplement de 7 euros (llicència temporal)
- Les inscripcions es poden fer a partir de l’1 de febrer fins a esgotar les 55 places
- Els socis tindran preferència d’inscripció fins al 10 de febrer i a partir d’aquesta data es confirmaran les
inscripcions a tothom
- Inscripcions a través del correu seas.santjust@gmail.com
- Quan es confirmi la inscripció (via email) caldrà pagar 40 euros com a bestreta, fent l’ingrés en el compte
número ES77 2100 0277 6802 0004 5382 abans del 20 de febrer i indicant qui fa l’ingrés i el concepte
«Rossello»
- En cas d’anul·lació, no es retornarà la bestreta a partir de l’1 d’abril llevat que l’excursió s’anul·li

Reunió i pagament final
Es farà una reunió prèvia el 4 d’abril a les 8 del vespre en el local per tractar tots els detalls, i abans d’ella
s’haurà d’haver pagat la resta del cost total ingressant-ho al compte de la SEAS abans indicat posant
«Rossello».

Important: Si no s’arriba a un mínim d’inscripcions es replantejarà el cost o l’excursió
Informació: al correu seas.santjust@gmail.com o bé al telèfon 93 330 52 35 (nits)

