
RECORREGUT TURÍSTIC NO COMPETITIU
PEL GIRONÈS I L’EMPORDÀ

DISSABTE 22 DE SETEMBRE DE 2018

33ª SORTIDA DE LA
SECCIÓ PORSCHE

INSCRIPCIONS

En aquesta sortida es dona preferència a la visita guiada 
a realitzar (d’una durada de dues hores llargues) en detri-
ment del temps destinat al recorregut per carretera que, en 
aquesta ocasió, serà de menys quilòmetres que l’habitual.

PROGRAMA 
9:15 h Concentració a l’aparcament de l’hotel Eden Park 

(abans Novotel, a tocar de l’aeroport de Girona).  
Els inscrits rebreu detall d’aquest lloc.

9:45 h  Els clàssics sortiran seguint un road book que els 
durà a l’Empordà travessant el Massís de les Ga-
varres, concretament a Empúries, on farem visita 
guiada del jaciment arqueològic aparcant els cotxes 
dins el recinte tancat. En acabar la visita, anirem 
a Gualta per dinar al restaurant de l’hotel Double 
Tree, dins del Golf Empordà. En total, 94 km.

 Suposant per la data un dia assolellat, es recomana 
portar barret per la visita que es fa a l’aire lliure.

– Preu per persona, socis: 50 €. No socis: 55 €. Inclou visita 
guiada, àpat, road book i serveis del Club.

– Per inscriure-us a la sortida envieu emplenat el full de dades 
adjunt i el comprovant de la transferència feta al correu elec-
trònic seccioporsche@gmail.com

– Feu si us plau la transferència a qualsevol dels següents 
comptes corrents del Clàssic Motor Club del Bages:

 ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (CaixaBank) o
 ES13 0081 0049 5400 0187 0693 (B. Sabadell).
– Al full d’inscripció és obligat omplir les caselles de la cadu-

citat de la ITV i de l’assegurança del vehicle. Sense aquest 
requisit ni el pagament, no es considerarà vàlida la inscrip-
ció. Inscripcions abans del 12 de setembre.

– Podeu fer-nos arribar les vostres consultes a l’e-mail esmen-
tat o al telèfon 65 999 65 44.


