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Del 12 al 15 de setembre de 2022

Organitza:

Setmana
per la Costa Brava
amb Microcotxes

Patrocina:

XVIII Trobada Internacional de Microcotxes a Platja d’Aro
16, 17 i 18 de setembre de 2022

Setmana
per la Costa Brava
amb Microcotxes



Us presentem la ruta per la Costa Brava amb micro-
cotxes, durant la qual visitarem algunes de les pobla-
cions amb més interès turístic de la zona, totes elles 
amb paisatges i rutes espectaculars. Desitgem que us 
agradi i que us hi apunteu, ens ho passarem bé!
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Benvolguts amics/amigues,

Després de més dos anys sense haver pogut moure els nos-
tres microcot xes a causa de la pandèmia, aquest setem-
bre ja en podrem gaudir.

Enguany hem canviat la ubicació de l’esdeveniment, i la Setma-
na per la Costa Brava amb microcotxes i la Trobada Interna-
cional de Microcotxes conflueixen en una mateixa setmana a 
Platja d’Aro, on el seu Ajuntament i les poblacions que visitarem 
ens han ofert la seva ajuda.

El divendres dia 16 s’afegiran a l’esdeveniment vehicles de més 
enllà de les nostres fronteres, i possiblement algun ens acom-
panyi durant la setmana, com va passar a La Rioja.

Són molts els punts d’interès de la Costa Brava, però hem fet una 
selecció que ens permetrà començar a conèixer els seus racons i 
gaudir de la seva platja a la magnífica cala de Tamariu abans i 
després de menjar al bonic restaurant de l’Hotel Hostalillo.

Girona és un altre dels llocs que no podem oblidar i en el qual 
tindrem l’oportunitat de visitar la part antiga i la muralla, men-
jar en un restaurant icònic i visitar els seus monuments més re-
presentatius.

El dissabte tindrem la ruta Micros 100, amb gairebé 100 vehicles 
participants, aturants-nos a menjar al restaurant del prestigiós 
Hotel Rigat de Lloret de Mar.

El dinar de cloenda del diumenge l’hem programat per tal que 
a les 16.00 h puguem donar per acabada la concentració.

Us esperem a tots els amants dels microcotxes. A disfrutar!

La Comissió Organitzadora

Salutació
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08:30 h Esmorzar (inclòs a l’hotel, no al camping).
09:30 h Sortida de Platja d’Aro.
09:45 h Arribada a Castell d’Aro. Visita. 
11:00 h Sortida en direcció a Sant Feliu de Guíxols. 
11:15 h Arribada a Sant Feliu de Guíxols. Passeig del Mar.
11:30 h Visita cultural i històrica per Sant Feliu de Guíxols. 
13:15 h Recollida dels vehicles en direcció al restaurant.
13:30 h  Dinar al Restaurant El Tinglado.
15:45 h Recollida dels vehicles i retorn al Passeig del Mar.
16:00 h Ruta amb el tren turístic amb parada a l’ermita Sant Elm.
17:30 h Acabament de la ruta i de la visita.
18:00 h Sortida en direcció a Platja d’Aro.
19:00 h Arribada a Platja d’Aro. 
 Allotjament (inclòs). Sopar (inclòs a l’hotel, no al càmping)
 Acabament de la jornada.

A partir de les 16.00 h,
Arribada dels participants a l’Hotel Nautic Park de Platja d’Aro (Carrer E, 1 - Urbanització 
Parc d’Aro). Sopar i dormir inclòs en el preu de la sortida. 
Els participants que vagin al Camping Vall d’Aro NO tenen inclòs el sopar d’aquest dia.

Ruta: Platja d’Aro / Castell d’Aro / Sant Feliu de Guíxols / Platja d’Aro  
https://goo.gl/maps/ZcUv3tE4oNuC5PV26. 
KM totals: 15,2 

Dilluns 12 setembre

Diumenge 11 setembre
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08:30 h Esmorzar (inclòs a l’hotel, no al camping).
09:30 h  Sortida de Platja d’Aro en direcció a Palafrugell.
10:15 h  Arribada a Palafrugell. Visita al Museu del Suro i dipòsit d’aigua 

(panoràmica).
11:30 h  Sortida en direcció a Tamariu.
12:00 h  Arribada a Tamariu.
12:30 h  Bany a la platja de Tamariu o temps lliure (portar banyador i to-

vallola).
14:30 h Dinar a l’Hotel Hostalillo.
16:30 h Sortida en direcció al Far de Sant Sebastià.
17:00 h Visita lliure al Far de Sant Sebastià. Poblat ibèric. 
17:30 h Visita guiada a la torre de guaita. 
18:00 h Sortida en direcció a Platja d’Aro.
19:00 h Arribada a Platja d’Aro. 
 Allotjament (inclòs). Sopar (inclòs a l’hotel, no al càmping).
 Acabament de la jornada.

Ruta: Platja d’Aro / Palafrugell / Museu del Suro / Far de Sant Sebastià / Platja d’Aro
https://goo.gl/maps/dnSUmoV2TX44yiXM9
KM totals: 54,7

Dimarts 13 setembre
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08:00 h Esmorzar (inclòs a l’hotel, no al camping).
09:00 h Sortida de Platja d’Aro en direcció a Girona.*
11:30 h Arribada a Girona i entrada a l’hotel Peninsular de Girona**.
14:00 h Dinar al Cafè Le Bistrot.
16:00 h Visita guiada al barri vell de Girona i la muralla.
18:30 h Finalització de la visita guiada. 
20:30 h Allotjament a l’hotel Peninsular i sopar al mateix hotel.
 Acabament de la jornada.

* Portar bossa amb petit equipatge per passar la nit fora.

** Aparcament tancat i vigilat les 24 hores

Col·labora: 

Ruta: Platja d’Aro / Girona 
https://goo.gl/maps/DH9J9PaB1P2GqwiP6
KM totals: 40,0

Dimecres 14 setembre



77

08:30 h Esmorzar a l’hotel Peninsular.
09:30 h Visita guiada a Girona. Banys àrabs i catedral. 
12:00 h Sortida en direcció a la Bisbal d’Empordà.
14:30 h Dinar al Restaurant El Teatret de la Bisbal.
16:30 h Visita al Terracotta Museu de Ceràmica de la Bisbal d’Empordà.
18:00 h Sortida en direcció a Platja d’Aro.
19:30 h Arribada a Platja d’Aro.

             Allotjament (inclòs). Sopar (inclòs a l’hotel, no al càmping).
 Acabament de la jornada.

Font: Terracotta Museu de Ceràmica la Bisbal d’Empordà

Col·laboren: AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

Ruta: Girona / La Bisbal d’Empordà / Platja d’Aro 
https://goo.gl/maps/cvqhrrdRoLeHZqpC7
KM totals: 56,0 

Dijous 15 setembre
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Divendres 16, dissabte 17 i diumenge 18 de setembre de 2022

XVIII Trobada Internacional de Microcotxes a Platja d’Aro
(veure programa a part)

El dies 16, 17 i 18 de setembre, els participants
de la Setmana per la Costa Brava s’afegiran 

al programa de la XVIII Trobada Internacional 
de Microcotxes a Platja d’Aro. 

Els participants de la Setmana 
per la Costa Brava allotjats a l’hotel Nautic Park 

de Platja d’Aro tenen inclòs el sopar, l’allotjament
i l’esmorzar dels dies 16 i 17 de setembre.

Els allotjats al càmping, només tenen inclòs l’allotjament.

Divendres 16 setembre
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MOLT IMPORTANT: Els participants de la Setmana a la Costa Brava s’allotjaran a l’Hotel Nautic Park 
de Plat ja d’Aro o al càmping Vall d’Aro. La reserva es farà des del club i el participant NO ha de fer cap 
reserva prèvia a l’allotjament. Cal fer el pagament íntegre al Club. El participant TAMPOC no ha de fer 
cap reserva pel seu compte ni pagament directament a l’Hotel Peninsular de Girona.

Prova reservada a 20 microcotxes clàssics d’abans de 1969.

Cost de la inscripció:
Preu:  1.330 euros (2 persones) / 850 euros (1 persona), ambdós amb entrada a l’hotel el dia 11-9 i totes 
les activitats fins al dia 18-9.

Inclou: 

– HOTEL NAUTIC PARK (Platja d’Aro)

 Dia 11: (entrada per als participants que arribin el dia 11, sopar i dormir inclòs en el preu).
 Dies 12, 13, 15, 16, 17: Allotjament en mitja pensió*

–  HOTEL PENINSULAR (Girona)

 Dia 14: Allotjament en mitja pensió*     * La mitja pensió en tots els hotels és sopar, dormir i esmorzar.

–  Els dinars de tots els dies, visites, entrades, tren turístic de Sant Feliu de Guíxols, material de la troba-
da i drets d’inscripció.

– També inclou l’import de la XVIII Trobada Internacional de Microcotxes a Platja d’Aro.

Inscripcions

      OPCIÓ ALLOTJAMENT CÀMPING VALL D’ARO:
      
Preu: 1.175 € (2 persones) (inclou bungalow per 4 persones amb entrada el dia 11-9 i totes les activitats fins al dia 
18-9). L’opció càmping NO INCLOU esmorzar ni sopar. Preu: 26 €/persona i dia.

Inclou: 

–  CÀMPING VALL D’ARO (Platja d’Aro)

 Dia 11: (entrada per als participants que arribin el dia 11. Allotjament. Sopar NO inclòs en el preu).
 Dies 12, 13, 15, 16, 17: Allotjament. L’esmorzar i el sopar NO estan inclosos en el preu.

– HOTEL PENINSULAR (Girona)
 Dia 14: Allotjament en mitja pensió. Sopar i dormir dia 14 i esmorzar dia 15 INCLOSOS en el preu.

–  Els dinars de tots els dies, visites, entrades, tren turístic de Sant Feliu de Guíxols, material de la tro-
bada i drets d’inscripció. 

– També inclou l’import de la XVIII Trobada Internacional de Microcotxes a Platja d’Aro.

Aquests preus són fins a cobrir les places contractades a l’Hotel Peninsular de Girona. Si hi ha alguna inscrip-
ció un cop cobertes les places, el preu es pot incrementar.  

Data límit d’inscripció:
Dijous 1 de setembre de 2022
Les inscripcions rebudes amb posterioritat difícilment podran ser admeses i en cap cas apareixeran en 
el llibre de ruta de la XVIII Trobada Internacional de Microcotxes.

Per considerar la inscripció en ferm és imprescindible enviar:

- Formulari omplert, Fotografia del cotxe, Resguard de l’ingrés

Enviar-ho a classic@classicmotorclub.org

Fer ingrés a un dels comptes següents (abans de l’1 de setembre). Titular: Clàssic Motor Club del Bages

CAIXABANK  ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX)
SABADELL     ES13 0081 0049 5400 0187 0693 (BIC/SWIFT: BSABESBB)
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Organitza:

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

C/ Tarragona, 50 - 08250 Sant Joan de Vilatorrada
Tel. 93 875 18 20 - E-mail: classic@classicmotorclub.org

Patrocina: Col·laboren:


