Apartat de Correus 19.051 08080 Barcelona
Pàg Web: www.clubcamper.cat
Correu electrònic: infoclubcamper@gmail.com
Telf. mòbil Club Camper: 664573286

Barcelona, setembre2018

Circular 195 – Torrelavit – Trobada Club Camper Catalunya – Sardinada.

Data: 28, 29 i 30 de Setembre
Ubicació: Torrelavit (Zona d’acampada, pel Club Camper Catalunya)
Coordenades: 41°26'53.9"N 1°43'44.2"E.
https://www.google.es/maps/place/Torrelavit,+Barcelona/@41.4423658,1.7052992,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s
0x12a464c4cce3c7b9:0xad7d0095d1686d80!8m2!3d41.4464841!4d1.7300146

Us convoquem a una nova trobada camper. En aquesta edició ens veurem a Torrelavit i
col·laborarem amb la mítica Festa de la Gotimada.
Comptarem amb diverses activitats per a nens i adults, com la sardinada del club camper,
espectacle infantil, dinar popular, ball de lluïment, fira d’artesania, La Gotimada ...
La Gotimada és l'acte central de la Festa de la Verema de Torrelavit, una guerra de raïm en què
els participants es llancen quilos de fruita a la pista polivalent.
A més d'aquesta activitat, el municipi organitza altres activitats relacionades amb la vinya, com
l'aixafada de raïm, l'elecció de l'hereu i la pubilla, una cercavila ...
Durant tot el cap de setmana a Torrelavit, estem de Festa i el Club Camper hi participarà.
Tindrem una zona d’acampada amb serveis i dutxes ( les de la piscina municipal ).La zona
d’acampada es un terreny de sorra, al costat de la piscina ple de pins, així que tindrem bona
ombreta. Si per temporada hi coincidim la piscina municipal encara estarà oberta.

Agenda:
Divendres:
Arrivada ( apartir del tancament de l’escola 17:30 aprox )
Dissabte:
11H: El Vermutet
17H: Espectacle Infantil
19H: Maridatge de Vins i Formatgues
21:30: Sardinada Club Camper
Diumenge:
11H: Presentació Hereu i Pubilla
12H: Cercavila
14:30: Dinar Popular
17H: La Gotimada ( Guerra de raïm )

Preus:
- Maridatge de Vins i Formatgues. 12€ per persona ( cal reservar a lagotimada@gmail.com )
-Dinar Popular 15€ per persona ( cal reservar a lagotimada@gmail.com )
* amanida, carn a la brasa, mongetes, vi, cava, postres, cafè i gotes. ( Cal portar plat, got,
coberts)
Sardinada:
Socis: Gratuit
No Socis 5€ per persona
Zona d’acampada: Gratuit ( Tant socis com no socis )
especialment en aquesta sortida necessitaríem la vostra confirmació abans del 25 de setembre , per tant us
demanem que si esteu interessats en venir, ens truqueu al telèfon del Club o envieu un whataap, o també en
el correu del Club: infoclubcamper@gmail.com,

