
VOLTA A ANDORRA
DISSABTE 29 I DIUMENGE 30 JUNY DE 2019

37ª SORTIDA DE LA
SECCIÓ PORSCHE

Dissabte 29 de juny
9:00 h  Concentració a la Benzinera de les 4 Carreteres de Tona.
9:45 h  Sortida cap a la Cerdanya passant per Campdevànol i Castellar 

de n’Hug, reagrupament a la Collada de Toses, baixada a Puig
cerdà i, pel Puymorens i el Pas de la Casa, entrar a Andorra. 
Dinar i allotjament a l’hotel Park Piolets (****) de Soldeu. Tarda 
lliure. L’hotel ens posa a disposició un autocar que ens permeti 
passar tarda i vespre a Andorra la Vella sense haver de tocar els 
cotxes. Sopar a càrrec de cadascú, NO INCLÒS en el preu de la 
sortida. Qui no desitgi baixar a Andorra, l’hotel ens facilita entrada 
gratuïta a la pista de gel de Canillo (piscina, gimnàs, sauna... no
més es paga el lloguer del material de patinatge sobre gel).

Diumenge 30 de juny
9:00 h  Esmorzar.
10.00 h Itinerari al Coll d’Ordino. Visita al mirador del Roc del Quer, con

tinuació fins a Ordino i visita al Museu de la Miniatura. Pujarem 
a Pal i fins a la frontera amb la Vall de Tor. Tornarem enrere per 
dinar al bistrot del Coll de la Botella. Final de la sortida.

INSCRIPCIONS
– Activitat per a 30 models Porsche amb més de 25 anys des del seu llança

ment al mercat.
– Preu en habitació doble: 170 €/persona; preu en habitació individual: 190 

€/persona. Increment de 15 €/persona per als no socis del Clàssic. Si el 
conductor és soci, l’acompanyant també paga com a soci encara que no 
ho sigui. Inscripcions abans de l’1 de juny i pagament abans del 20 de 
juny. Envieu primer el full d’inscripció però no pagueu fins que us confirmem 
la inscripció. El preu inclou permisos i documentació de la sortida, dinars 
de dissabte i diumenge, autocar transfer a Andorra la Vella, esmorzar del 
diumenge, allotjament i visita.

– Per inscriureus envieu el full de dades a seccioporsche@gmail.com. Un 
cop us confirmem la plaça per la sortida, fer el pagament a qualsevol dels 
següents comp tes del Clàssic Motor Club del Bages: 

 ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (CaixaBank) 
 ES13 0081 0049 5400 0187 0693 (B. Sabadell)  FENT CONSTAR LA RE

FERÈNCIA DE LA SORTIDA I NOM DEL PARTICIPANT.
– Per qualsevol dubte, seccioporsche@gmail.com o bé al 93 875 18 20.


