
RECORREGUT TURÍSTIC NO COMPETITIU
PEL BAGES, I DINAR DE FINAL DE CURS

DISSABTE 1 DE DESEMBRE DE 2018

34ª SORTIDA DE LA
SECCIÓ PORSCHE

INSCRIPCIONS

Us convoquem a una sortida amb vocació de festa de final 
de curs. Com hem fet altres anys, volem que aquesta sigui 
una mica diferent. Aquesta vegada, mantenint un recorregut 
circular de la llargada habitual i sense visita, farem el dinar 
en un restaurant d’una estrella Michelin, el restaurant L’O de 
Món Sant Benet (Sant Fruitós de Bages).

PROGRAMA 
8.45 h Concentració a la seu del Clàssic (C. Tarragona, 50 

de Sant Joan de Vilatorrada). Cafè. El carrer estarà 
acotat perquè hi puguem aparcar.

9.30 h  Els clàssics sortiran seguint un road book que els 
durà a fer uns 180 km travessant les serres de Cas-
telltallat i de Castelladral, seguint pel Lluçanès i el 
Moiànes, amb un reagrupament pel mig, fins a Na-
varcles per Granera i Calders, per acabar a Món 
Sant Benet.

– Preu per persona: socis: 55 €. No socis: 65 €. 

– Per inscriure-us a la sortida envieu emplenat el full de dades que 
us correspongui segons el vehicle que porteu i el comprovant de 
la transferència feta a 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 caducitat 
de la ITV i de l’assegurança del vehicle. Sense aquest requisit ni 
el pagament, no es considerarà vàlida la inscripció. Ins-
cripcions abans del 24 de novembre. Per la capacitat 
del restaurant estem limitats a 90 persones. Si arri-
bem a aquesta xifra abans de la data límit, tancarem 
l’admissió per rigorós ordre d’inscripció.

– Podeu fer-nos arribar les vostres consultes a l’e-mail 
esmentat o al telèfon 659 99 65 44.


