
9.00 h A partir d’aquesta hora, anirem arribant a l’entrada de 
la Finca de Les Comes per recollir les acreditacions i accedir al 
recinte del festival.
9.15 h A partir d’aquesta hora, aparcament a l’espai reservat 
habitualment per a nosaltres. Village / Hospitality. Brífing. 
I fins a les 18.30 h Participació al Festival 4x4, trobada de ve-
hicles tot terreny. Durant tot el dia, recorreguts off road, Non 
Stop, activitats infantils, àrea comercial i d’exposició, mercat 
d’ocasió. 
El recinte disposa de bar-restaurant per poder esmorzar i di-
nar, no inclòs en el preu de la trobada.

I N S C R I P C I O N S

– Activitat adreçada a tots els aficionats (socis del club i participants 
habituals a la nostra Secció 4x4 Clàssics), a la pràctica del tot te-
rreny off-road, amb tot tipus de models i marques de vehicles 4x4 
clàssics (+25 anys d’antiguitat) AMB ASSEGURANÇA, ITV I CARNET 
DE CONDUIR EN VIGOR.

– Preu per vehicle i pilot, sigui per 1, 2 o 3 dies: 40 €; acompa nyants: 
5 €/persona. Preu acordat amb l’empresa organitzadora del certa-
men.

– Inscripcions al Clàssic (telèfon 93 875 18 20), o bé per correu elec-
trònic a l’adreça classic@classicmotorclub.org abans del dia 11 de 
març del 2019. Cal fer pagament previ fent constar el nom del par-
ticipant i la referència 4x4 LES COMES mitjançant transferència a 
un dels comptes següents:

        CAIXABANK    ES09 2100 3093 0622 00279122
BANC SABADELL            ES13 0081 0049 5400 01870693

Telèfon per al dia de la trobada: 608 23 65 00 (Edu) 

SECCIÓ 4x4 CLÀSSICS

Participació a 
Les Comes Festival 4x4

ctra. C-55 km 43.500, entre Callús i Súria

Divendres 15 de març del 2019
Dissabte 16 de març del 2019

Diumenge 17 de març del 2019

Amb tota la il·lusió el 
Clàssic marca el camí 

dels 4x4 d’altres temps


