
RECORREGUT TURÍSTIC NO COMPETITIU 
I VISITA AL JARDÍ BOTÀNIC DE CAP ROIG

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE DE 2019

39ª SORTIDA DE LA
SECCIÓ PORSCHE

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 146 km des de Tona a Calella 
de Palafrugell passant per Seva, Viladrau, Arbúcies, Maça-
net de la Selva, Llagostera, Romanyà, Calonge, la Bisbal 
d’Empordà i Palafrugell. A Calella farem una passejada lliure 
pel Jardí Botànic de Cap Roig. En acabat, ruta cap a Llofriu.

14:00 h  Arribada al Res taurant La Sala Gran, de Llofriu. Dinar.

PROGRAMA

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 dinar, road book i serveis 

del Club. Si el conductor és soci, l’acompanyant també paga com a soci encara 
que no ho sigui. 

– IMPORTANT: Cap Roig és de CaixaBank. Els seus clients tenen l’entrada 
de franc per a dues persones. Preguem que tothom que ho pugui demostrar 
(el més senzill és mostrar una tarja de crèdit de Caixabank a l’entrada) ho 
faci. Això vol dir que si una parella tenen tarja tots dos, val per a l’entrada de 4 
persones.

– Per inscriure-us a la sortida envieu emplenat el full de dades per a clàssics i el 
comprovant de la transferència al e-mail seccioporsche@gmail.com. A la ins-
cripció 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 CONFIR-
MACIÓ DE LA VOSTRA INSCRIPCIÓ.

– Feu si us plau la transferència 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 REFERÈNCIA DE LA SORTIDA I NOM DEL PARTICIPANT.
– Inscripcions abans del 15 de novembre. 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.


