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Barcelona, juny 2018
Circular 194. 22, 23 i 24 de juny, Furgorevetlla a Palamós
La nit més curta de l'any viurem la III Furgorevetlla!!
La Festa Major de Sant Joan de Palamós és coneguda arreu del
país per ser una de les millors Festes Majors, coincidint amb la
Revetlla, decideixen tirar la casa per la finestra i oferir una
programació d'activitats potent i diversa.
A data d'avui encara no està penjada la programació, però podeu
veure el cartell de Barraques d'enguany, i descarregar-vos el llibret
de festa major de l'any passat per fer-vos-en una idea a l'enllaç
http://palamos.cat/palamos/ajuntament/punts.aspx?punt=p42# . En
uns dies podreu consultar tota la programació a www.palamos.cat .
Ens trobarem al Camping Palamós, a la carretera de la Fosca, 12, on
d'altres anys hem fet la Gambirra.
Com que la programació és molt extensa, des del Club Camper us
n'informarem via watsapp quan estigui penjada, i us invitem a venir
al piscolabis el diumenge 24 a les 13 hores.
La resta d'activitats us emplacem a participar de les activitats de Festa Major i conèixer les platges de
Palamós. Els que vulgueu cremar una mica la coca de Sant Joan i us agradi la bici, us recomanem fer el
recorregut pel carril bici fins a Calella de Palafrugell. Podeu veure-la a
http://www.viesverdes.cat/CA/55/RUTA-DEL-TREN-PETIT.html . Passa pel costat mateix del càmping.
PREU
Els preus de la sortida són la oferta que ens ha fet el càmping:
• Furgo/ac amb 2 persones. 27 € nit.
• Electricitat. 3,8 € nit.
• Adult extra major de 10 anys. 8 € nit.
• Nen extra de 4 a 10 anys. 6 € nit.
INFORMACIÓ IMPORTANT
El càmping espera tenir una gran afluència de gent, pel que no ens reserva un espai només per a
nosaltres, si bé ens ubica en la zona «tranquil·la», pel que es demana silenci a partir de les 00:00
( tenim tot el poble per fer tota la festa que vulguem, i que no ens l'acabarem ).
Ens cal confirmació de la vostra assistència, el dia que arribareu, amb el número de persones i la
matrícula del vehicle abans de diumenge 17.
No fem extensiva la informació de la trobada a d'altres persones de fora del club camper, ja que no
podrem garantir les places.

Com sempre, us demanem que si esteu interessats en venir, confirmeu quants vindreu via
watsapp i sobretot, indiqueu la matrícula del vostre vehicle ( que servirà perquè en fer el check-in
us apliquin el descompte i us ubiquin en una zona tranquil·la del càmping) fins el diumenge dia
17.
La junta directiva

