
CONCENTRACIÓ TURÍSTICA NO COMPETITIVA

Cap de setmana amb 
al Delta de l’Ebre

Dissabte 1 d’octubre
9.00 h Trobada al port esportiu de l’Hospitalet de l’Infant
 Esmorzar de forquilla al Restaurant Prost del port.
10.30 h Inici de l’itinerari.
13.00 h Aturada per menjar el picnic.
17.00 h Arribada a l’Hotel RV**** de l’Ametlla de Mar.
 Temps de relax.
20.30 h Sopar a l’Hotel.

1 i 2 D’OCTUBRE DE 2022

El concepte d’aquesta trobada és de repte i au-
tèntica aventura, ja que el recorregut passa per 
trams complicats i alguns d’ells poden requerir 
de l’ajut i col.laboració dels com panys.

És una ruta molt molt especial, tant pel paratge i 
vistes brutals des de les escarpades muntanyes 
rocoses sobre tota la costa, com per la dificultat 
de l’itinerari.

Com que la ruta s’ha de plantejar i gaudir sense 
presses, seria bo que tothom es porti el seu pic-
nic per dinar durant el recorregut.

És important tenir experiència i portar els cot xes 
i els pneumàtics en bon estat per tal d’estalviar 
avaries i aturades que poden alentir el grup.

Millor portar cotxes mínimament preparats.

ALLOTJAMENT: Com que proposem un destí 
una mica llunyà per a molts, tenim l’Hotel RV**** 
de l’Ametlla de Mar, amb platja pròpia i diverses 
piscines, el jardí del qual arriba a la mateixa pla-
tja. Un lloc ideal per refer les forces i gaudir del 
mar fora de les aglomeracions del estiu.

OPCIONAL: Qui ho desitgi, el diumenge pot 
visitar les muscleres del Delta amb vaixell i es 
complementa amb un tast de musclos i ostres, 
acompanyat de cava.

PREUS
l Ruta només dissabte (amb esmorzar)
 Preu conductor 70€ - Preu acompanyant 20€

l Ruta dissabte (amb esmorzar) + pensió completa 
 Hotel RV**** l’Ametlla de Mar
 Preu conductor 140€ - Preu acompanyant 90€
 Visita opcional Musclarium 29€ per persona.

Notes:
– Habitació doble ús individual, suplement de 22€.
– Un cop confirmada assistència, no s’accepten devolucions.
– Descomptes especials per a nens.

INSCRIPCIONS
– RESERVAT A 26 VEHICLES 4X4 CLÀSSICS
– Transferència bancària ANTICIPADA fent constar NOM i 4X4 DELTA

CAIXABANK      ES09 2100 3093 0622 0027 9122
SABADELL        ES13 0081 0049 5400 0187 0693

Tel. 93 875 18 20 

www.classicmotorclub.org
classic@classicmotorclub.org

Data límit inscripció i pagament: 
15 de setembre 2022– Imprescindible portar ITV, assegurança i documentació al dia

Diumenge 2 d’octubre
Esmorzar lliure.
Temps de relax.
Opcional: visita al Musclarium del Delta de l’Ebre, passeig 
amb vaixell, tast de musclos i ostres, acompanyat de cava.
Dinar a l’Hotel i comiat.

CLÀSSICS

Col·labora:


