38ª SORTIDA DE LA
SECCIÓ PORSCHE
RECORREGUT TURÍSTIC NO COMPETITIU
PER OSONA, EL BERGUEDÀ I EL SOLSONÈS

DISSABTE 21 DE SETEMBRE DE 2019
PROGRAMA
9:00 h

Concentració al parador i benzinera 4 Carreteres, de
Tona. Qui vulgui esmorzar ha de venir abans d’aquesta
hora.

9:30 h

Sortida per fer un recorregut de 167 km passant per
Muntanyola, Oristà, Prats de Lluçanès, Santa Eulàlia
de Puig-Oriol, El Collet, Alpens, Vilada, La Nou, Cercs,
Berga i Sant Llorenç de Morunys. Aquesta vegada
no es fa cap visita, s’ha donat prioritat a una ruta per
carreteres especialment atractives.

14:00 h Arribada al Restaurant Cal Joan del Batlle, de la Coma
i La Pedra.

INSCRIPCIONS
– Activitat per a models Porsche amb més de 25 anys des del seu
llançament al mercat.
– Preu per persona: socis: 45 €. No socis: 50 €. Inclou àpats, road
book i serveis del Club. Si el conductor és soci, l’acompanyant també paga com a soci encara que no ho sigui.
– Per inscriure-us a la sortida envieu emplenat el full de dades per a
clàssics i el comprovant de la transferència feta al correu electrònic
seccioporsche@gmail.com. A la inscripció és obligat omplir les
caselles de la caducitat de l’ITV i de l’assegurança del vehicle.
Sense aquest requisit ni el pagament, no es considerarà vàlida
la inscripció. IMPORTANT! NO FER EL PAGAMENT FINS A REBRE CONFIRMACIÓ DE LA VOSTRA INSCRIPCIÓ.
– Feu si us plau la transferència a qualsevol dels següents comptes
del Clàssic Motor Club del Bages:
ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (CaixaBank)
ES13 0081 0049 5400 0187 0693 (B. Sabadell)
FENT CONSTAR LA REFERÈNCIA DE LA SORTIDA I NOM DEL
PARTICIPANT.
– Inscripcions abans del dia 15 de setembre. Si arribem a la cabuda màxima de la sortida abans de la data limit, tancarem
l’admissió per ordre d’inscripció. Per qualsevol dubte, consultar
a seccioporsche@gmail.com o bé al 93 875 18 20.

