
 

28ª SORTIDA  DE LA SECCIÓ PORSCHE ORGANITZADA PEL CLÀSSIC MOTOR 
CLUB DEL BAGES 

Dissabte 17 i diumenge 18 de juny de 2017 

Excursió al Sobrarbe i Serra de Guara 

  

  

NOTA PREVIA 

  

Per evitar confusions us demanem, si us plau, que feu sempre l’inscripció enviant el 
formulari amb les dades vostres i del vehicle al mail seccioporsche@gmail.com que és on 
es formalitza l’inscripció a les sortides.  No ho feu al Club per no tindre dobles llistes 
d’inscrits i espereu a fer la transferència bancària a que us confirmem l’inscripció. 

També recordar-vos que és imprescindible indicar en el formulari les dates de caducitat de 
la ITV i de l’assegurança del vehicle amb que vindreu.  Gràcies per la vostre col·laboració. 

  

PROGRAMA  

Ens trobarem dissabte a les 9:00 h a la benzinera Repsol Area Eurotrak (sortida 514 de la 
A-2 autovia a Lleida, abans de Tàrrega) per sortir a les 9:30 h.  Un parell de reagrupaments 
pel camí, que procurarem fer per carreteres més distretes que les habituals, i dinar a Aïnsa 
sota els porxos de la plaça amb els cotxes aparcats davant (gentilesa del restaurant que’ns 
aconsegueix permís municipal).  Per la tarda, itinerari per la vall de Pineta fins el Parador i 
tornada a l’Hotel Barceló Monestir de Boltaña (*****) on soparem i dormirem (abans spa 
reservat dins el preu de l’allotjament per qui vulgui).  És un magnífic hotel dins d’un vell 
monestir del segle XVII.  El podeu visitar al link 
https://www.barcelo.com/es/hoteles/espana/huesca/barcelo-monasterio-de-boltana/ 

Diumenge, després d’esmorzar a l’hotel, sortida a les 10:00 h creuant la serra de Guara cap 
a Alquezar, on farem una visita guiada.  Dinarem a Bierge prop d’allà.  I tornada cap a 
casa.  Entre els dos dies, farem uns 730 km suposant sortida i arribada a Barcelona. 

  



 

INSCRIPCIONS 

Sortida per a 30 cotxes clàssics de la marca Porsche.   Preu per parella en habitació doble 
300 €/parella, preu per persona en habitació individual 225 €/persona.  Increment de 15 
€/persona pels no socis del Clàssic. 

En aquesta sortida concreta tenim uns terminis per confirmació/anul·lació de places a 
l’hotel que ens penalitza si no els complim. 

Inscripcions abans del 22 d’abril amb el pagament de 60 € a compte per habitació, sigui 
doble o individual.  I confirmació d’inscripció amb la resta de l’import abans del 15/5.  Per lo 
dit, difícilment podrem admetre inscripcions d’última hora. 

Possibilitat d’anul·lació de l’inscripció sense penalitzar fins primer de maig.  Del 1/5 al 15/5 
qualsevol anul·lació costarà perdre la paga i senyal de 60 €.   Passat el 15/5 l’anul·lació 
d’inscripcions costarà 100 €, a descomptar del retorn del total pagat.  L’anul·lació dins de 
l’última setmana abans impossibilitarà el retorn de lo pagat. 

Aquests preus inclouen permisos i documentació de la sortida, aparcaments, dinars de 
dissabte i diumenge, sopar del dissabte, esmorzar del diumenge, habitació, spa i visita 
guiada a Alquezar. 

Important:  Per inscriure-us envieu emplenat el full de dades a: seccioporsche@gmail.com.  
Un cop us confirmem que teniu plaça a la sortida, feu sis plau les transferències a qualsevol 
dels següents c.c. del Clàssic: 

ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (CaixaBank) ó 

ES13 0081 0049 5400 0187 0693 (B. Sabadell). 

En aquesta sortida, a més de les dades habituals que us demanem, ens haureu de dir si 
voldreu gaudir de l’spa o no per reservar-ho a l’hotel. 

 Els participants es comprometen a respectar durant el transcurs de la sortida la normativa 
de circulació viaria.  A més de complir amb això, participar en la sortida implica cedir els 
drets d´imatge, audiovisual, fotogràfica i periodística a l'organitzador.  Qualsevol projecte 
mediàtic o publicitari necessitarà l´aprovació de l´organització. 

Podeu fer-nos arribar les vostres consultes al e-mail esmentat o al telefon 65 999 65 44. 

  

Secció Porsche del Clàssic 

  

  

 


