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Barcelona, gener 2019
Circular 201 Santes Creus

calçotada organitzada pel Club camper, aquest cop a
Santes Creus, els dies 16 i 17 de febrer, on tenim molta feina a fer!
Us tornem a convocar a una

L’estada la farem al càmping Santes Creus (ctra.TP2002 s/n, Aiguamúrcia. Telèfon: 610 42 33
98. Coordenades 41°20'28.8"N 1°21'04.1"E o bé 41.341341, 1.351143. ).
El càmping ens fa un preu únic per furgo de 20€ per la parcel·la, la llum i la furgo i fins a quatre
persones. Aquest és un càmping rural i ecològic pel que funcionen amb plaques solars, per
tant, us demanem que, a poc que pugueu, no us connecteu a la llum si us és possible.
SOPAR DE TRAJE DE PIJAMA: Com que tots tenim el costum de sopar cada dia farem un
“Sopar de traje en pijama”, on tothom, vestit amb pijama, haurà de portar el seu sopar i posarlo en comú al saló del càmping. Les begudes, per fer “gasto” les haurem de comprar al bar.
El pijama més... tindrà premi!
A uns dos quilòmetres del càmping està el monestir de Santes Creus on farem una visita el
diumenge a les 10 del matí. La visita consta d’un audiovisual i la visita guiada al monestir.
La previsió és fer els desplaçaments des del càmping al monestir i tornada a peu per no haver
de moure els vehicles.
Mentre s’estiguin preparant els calçots farem el tradicional Concurs de Salsa de Calçots on hi
pot participar tothom que en porti...i on donarem premis a les millors salses.
Recordeu que el Club facilita només els calçots, pel que si voleu carn per fer-la a la brasa, us
l’haureu de portar vosaltres. Com sempre hem fet.

Monestir Santes Creus

Càmping Santes Creus

Preu socis: 5€ x persona. Preu No-socis:15€ persona.
Majors de 16 anys.
Inclou visita guiada al monestir i calçots.
Preu Càmping: 20€ per furgo x nit - fins a 4 pax.
Com sempre, us demanem que si esteu interessats
en venir, ens ho comuniqueu, l‘abans possible, al
telèfon del Club: 616302001, sobre tot per comprar
calçots i per la reserva de la visita al monestir.
La junta directiva

