
XVII Gastronòmica
CONCENTRACIÓ TURÍSTICA NO COMPETITIVA

Divendres, dissabte i diumenge
4, 5 i 6 de NOVEMBRE de 2016
DIVENDRES 4

Tarda/Nit Arribada a l’Hotel Sancho Abarca (4*), c. Coso Alto 52, Osca 
(enviarem el plànol). Aparcament en el mateix hotel, inclòs en la 
pernoctació. Sopar per lliure.

DISSABTE 5  

9:00 h Després d’esmorzar, sortida cap al monestir de San Juan de la Peña.
10:30 h Arribada al monestir nou, aparcament i visita guiada.
11:00 h Trasllat en bus fins al monestir vell, visita guiada i retorn en bus 

cap als cotxes.
13:00 h Sortida cap a Ansó.
14:30 h Dinar a la Borda Chiquín, de Zuriza.
17:00 h Tornada a Osca. Nit: sopar per lliure

DIUMENGE 6  

10:00 h Després d’esmorzar, a peu, concentració a l’Oficina de Turisme.
10:30 h Inici visita guiada a Osca (2 hores aprox.).
13:00 h Aperitiu a La Confianza, un singular comerç d’ultramarins.
14:30 h Dinar al restaurant Taberna de Lillas Pastia (1* a la Guia Michelin).
17:00 h Tornada a l’hotel a buscar els vehicles i retorn a casa.

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

– Limitat a 25 vehicles fabricats fins al 1986 en bon estat.
– Import: 325 €/parella en hab. doble, 216 €/persona en hab. d’ús indivi-

dual en règim d’A+E. Visites i dinars inclosos. Sopars no inclosos.
–  L’import es farà efectiu anticipadament mitjançant ingrés en un dels 

comptes del Clàssic Motor Club del Bages:

BBVA    ES41 0182 8618 9602 00032286
LA CAIXA ES09 2100 3093 0622 00279122
BANC SABADELL   ES13 0081 0049 5400 01870693

–   A l’ingrés hi ha de constar el nom del participant i la referència 
“GASTRONÓMICA”. Inscripció por rigorós ordre de rebuda i no 
serà efectiva fins que no s’hagi fet el pagament.

–   A l’hora de la inscripció és necessari indicar preferència 2n plat del diu-
menge: carn o peix.

–  És imprescindible ITV, assegurança i documentació del vehicle en vigor 
i respectar el Codi de Circulació y la legislació aplicable.

–  Inscripcions al Clàssic abans del día 26 d’octubre - Telèfon 93 875 18 20
     E-mail: classic@classicmotorclub.org - web: www.classicmotorclub.org

Organitzen: Sedes i Josep


