
“XVI Trobada Internacional
de Microcotxes Clàssics”

del 27 al 28 de maig del 2017

...a Sitges!

Organitza:

del 27 al 28 de maig del 2017C
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L’esdeveniment.
L’objectict u de la “16th International Vintage Microcar and Bubblecar 
Meeting” és passar dos dies gaudint d’una forma de vida a la qual 
pertanyem, i poder compartir-la amb la resta de persones que hi 
acudeixen.

No tan sols es tracta de gaudir dels nostres petits autos, sinó també 
de l’entorn, el bon temps i la bona companyia.

És per això que aquest any l’emplaçament de la trobada és a Sitges, 
un lloc magnífic on el mar, les rutes per la costa, la gastronomia i 
la cultura seran una experiència única per a tots els participants.
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Sitges!

Sitges ha estat des de sempre un lloc que 
ha embadalit artistes, turistes i, en gene-
ral, visitants de tot arreu.

Per a molts, el secret és la seva llum, 
com constataren pintors, escultors i es-
criptors que, a finals del segle XIX, es 
van instal•lar aquí.

I és que la natura ha estat generosa amb 
Sitges, té el privilegi d’estar situada a la 
costa del mar Mediterrani i al peu del 
massís del Garraf.

En l’ámbit cultural, el llegat és extraor-
dinari, l’art és viu i les tradicions es 
mantenen amb modernitat. Sitges ha con-
servat importants referències medievals i 
de l’antic poble de pescadors que va ser, 
oferint als visitants un important patri-
moni arquitectònic.

Sitges continua essent una ciutat que 
atrau i sedueix.

La ubicació.
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Port d’Aiguafolç, Sitges

Plànol del municipi
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Límits del municipi de Sitges

Nucli urbà

Urbanitzacions radials

Garraf

Les Botigues

Vista panoràmica de la Vila de Sitges

Plànol del municipi
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Castellers de Sitges
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Programació.
Del 22 al 25 de maig
Opcional: entrega de documentació i credencials a qui vulgui passar per les oficines del Clàssic.
Horari: 10:00-12:00 h i de 16:00-19:00 h.

Divendres dia 26 de maig
Opcional: entrega de documentació i credencials a qui hagi arribat divendres, a l’Hotel DOLCE de Sitges 
(Oficina Trobada Microcotxes) Horari: 16:00-20:00 h.

Dissabte dia 27 de maig
De 8:00 a 10:00 h Estacionament de vehicles i remolcs al Càmping El Garrofer o als hotels dels participants.
De 9:00 a 11:00 h Acollida dels participants i entrega de documentació i credencials a la plaça de La
Fragata. (IMPORTANT: no està permès l’accés de remolcs ni vehicles moderns a la plaça de la Fragata).
A partir de les 10:00 h Cafè-piscolabis per als participants.
A les 11:00 h Sortida en grups direcció Vilafranca del Penedès. (RUTA DIA 1)
A les 12:00 h Visita enoturísti.  ca
A les 14:00 h Dinar a Vilafranca.
A les 16:00 h Retorn a Sitges.
A les 18:00 h Presentació dels cotxes al passeig Marítim amb circuit urbà (Calipolis–Fragata).
1a Exposició al Parc tancat fins a les 20:00 h.
A partir de les 20:00 h Sopar lliure (no inclòs en la inscripció ni preparat per l’organització).
De 20:00 a 23:00 h Recollida de cotxes (VIGILÀNCIA FINS A LES 22:00 h).

Diumenge dia 28 de maig
De 8:00 a 9:00 h Concentració al Parc Tancat de la Fragata.
A les 9:00 h Sortida direcció Les Costes deL Garraf. (RUTA DIA 2)
A les 10:00 h Esmorzar al Canal Olímpic de Catalunya (Castelldefels).
A les 11:30 h Ruta de retorn a Sitges.
A les 12:30 h Presentació dels cotxes al passeig Marítim
A les 13:00 h Actuació ball popular de Sitges.
Exposició fins a les 17:00 h dels microcotxes a La Fragata. (parc tancat vigilat per l’organització)
A les 14:00 h Dinar a l’hotel DOLCE de Sitges (trasllat en autocar).
A les 16:00 h Entrega de trofeus i records.
A les 17:00 h Comiat i recollida dels cotxes.
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Les Bodegas Torres

Panoràmica de vinyes, Vilafranca del Penedès

Experiències úniques t’estan esperant, apunta’t ara!
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Els castellers de Vilafranca

Experiències úniques t’estan esperant, apunta’t ara!
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T’agrada disfrutar del teu 

vehicle conduint?
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La Ruta.
Dissabte dia 27 de maig (veure plànol a la pàgina següent)

Sortida de Sitges des de la Fragata
Agafem l’avinguda Sofía (davant de l’Hotel Calípolis)
Passeig de Vilanova direcció Passeig de Vilafranca
Agafem carretera de Sant Pere de Ribes (C-15B)
Próxima rotonda sortida direcció Sant Miquel d’Olèrdola (C-15Z)
Camí de Rossend Pontané direcció Moja
Sortida a la dreta pel carrer de Moja direcció Vilafranca
Travessem la població de Vilafranca del Penedès
Arribada a les Bodegas Torres

(La ruta de tornada és la mateixa que la de l’anada)

Diumenge dia 28 de maig (veure plànol a la pàgina següent)

Sortida de Sitges des de la Fragata
Agafem l’avinguda Sofía (davant de l’Hotel Calípolis) direcció passeig de Vilanova
Avinguda dels Capellans direcció Carretera de les Costes
Accedim a la carretera (C-31) Barcelona-Calafell
Passem les platges del Garraf
Sortida a la rotonda de la urbanització de Vallbona direcció passeig Marítim
Sortim del passeig Marítim pel carrer Disset direcció avinguda del Canal Olímpic
Arribada al Canal Olímpic de Castelldefels

(La ruta de tornada és la mateixa que la de l’anada)
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Ruta DIA 1
Sitges - Bodegas Torres (Vilafranca del Penedès)

Sortida de Sitges
des de La Fragata

Carretera C-15B
direcció Sant Pere de Ribes

Agafem la carretera C-15Z
direcció Sant Miquel d’Olèrdola

Vorajant la població de Moja
arribem a Vilafranca

Sortida de Sitges
des de La Fragata

Carretera C-31
cap a les Costes del Garraf

Sortida cap al passeig
Marítim de Castelldefels

Arribada al Canal Olímpic
de Castelldefels
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Ruta DIA 2
Sitges - Canal Olímpic (Castelldefels)
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Els mítics cotxes reunits en un esdeveniment únic!
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Presentació dels autos al passeig Marítim

Assistència i cotxe escombra durant tot el cap de setmana!
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Allotjament.
HOTELS

Dolce Sitges                  (Hotel recomanat per l’organització)*
Av. Camí de Miralpeix, 12
Tel.: +34 938 109 000
e-mail: sitges.reservation@dolce.com (Referència “Microcoches”)
Web: https://www.dolcesitges.com/es/

* Condicions especials per als participants

Sunway
Passeig Marítim de Sitges, 92-94
Tel.: +34 938 113 410
e-mail: info@sunway.com
Web: http://www.sunway.es/

Més oferta hotelera a:
http://www.sitgestur.cat/seccion-7/1/hoteles.html?l=es

CÀMPING

Camping Bungalow-Park El Garrofer
Ctra. C-246a Km. 39 (Sitges) 
Tel.: +34 938 941 780
e-mail: info@garroferpark.com
Web: http://www.campingelgarrofer.com/
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Inscripcions.

T: +34 938 751 820 / F: +34 938 751 820
Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 h / 16:00 a 20:00 h
27 i 28 de maig del 2017
Carrer Tarragona, 50 bis | 08250 - Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)
classic@classicmotorclub.org
http://microcotxes.blogspot.com.es/ (informació permanent)
www.classicmotorclub.org

Modalitat:
Prova reservada a 100 microcotxes clàssics d’abans de 1969 i 10 Scooters amb Sidecar 
d’abans de 1965.

Cost de la inscripció:
85 € persona (inclou assegurança Responsabilitat Civil, accés al parc tancat, material i drets 
de la trobada, dinar dissabte, esmorzar diumenge, dinar diumenge, records i trofeus).

Data límit:
28 d’abril del 2017
Les inscripcions rebudes amb posterioritat difícilment podran ser admeses i en cap cas 
apareixeran en el llibre de ruta.

Per considerar la inscripció en ferm és imprescindible enviar:
- Formulari omplert
- Fotografia del cotxe
- Resguard de l’ingrés (Cal fer constar el nom del participant a l’hora de fer l’ingrés)

Fer ingrés al següent núm. de compte (abans del 28 d’abril):
ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX)
CAIXA BANK (Oficina 17, Manresa)

Inscripcions únicament per e-mail o personalment al Club:
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Carrer Tarragona 50 bis, Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) | T: +34 938 751 820 | classic@classicmotorclub.org | www.classicmotorclub.org

Patrocinadors

Moltes grà
cies per 

confiar

    en el 
nostre club!

Informa’t en tot moment al nostre blog:
http://microcotxes.blogspot.com.es/

Col.laboradors

Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Aser Brokers
AUSA
Canal Olímpic de Castelldefels
Comercial Pujol Viñas
DOGA
Enganxes Manresa
Gencat Esport
Grues Manresa
Hansaflex
Hotel DOLCE Sitges
La Caixa
Montepio Conductors Manresa - Berga
Nou Motor
Planxisteria AMT
RACC
Sala Team Grup Automoció
Vilarmau i Freixa


