Benvolgut amic/ga:
Els propers dies 3 i 4 d’octubre realitzarem la “XXI TROBADA DE
MOTOS ANTIGUES A VILA-SECA”.
MOTOS FABRICADES FINS L’ANY 1980.

- Dissabte dia 3,
Realitzarem un bonic recorregut
per
les
comarques
del
Tarragonès, l’Alt Camp, La Conca
de Barberà i l’Urgell, a fi de
degustar la bona gastronomia de
la nostra terra i fer una visita
cultural al Monestir de Vallbona
de les Monges. El monestir de
Santa Maria de Vallbona és el
cenobi cistercenc femení més
important de Catalunya, amb més
de 850 anys d'història.
- Diumenge dia 4,
De 8 a 9 del matí, ens trobarem a la Plaça del Mercat Municipal, i
mentre ens agrupem degustarem “Xocolata amb Coca”. En sortir de ruta
farem parada per esmorzar i un matí de recorregut per diferents
poblacions i carreteres pintorestes de la nostra demarcació. Arribats a
Vila-seca, anirem al restaurant “La Torre del Delme”, on dinarem i es
farà entrega dels records commemoratius.
Els preus de la sortida, amb pagament anticipat fins el dia 29/9/2015,
són:
1.Sortida dissabte (drets participació -samarretaesmorzar-dinar i recordatori de la sortida)

50 €

X
persones

€

2.Sortida diumenge (drets participació – samarreta –
esmorzar i recordatori)

25 €

X
persones

€

3.Sortida dissabte i diumenge complert

65 €

X
persones

€

Dinar diumenge (opcional)

20 €

X
persones

€

TOTAL

€

La samarreta de la trobada serà 1 per persona, ja sigui pilot
o acompanyant.

Els preus de la sortida, amb pagament el mateix dia de la sortida se’ls
aplicarà un recàrrec del 50% en la inscripció, segons acord pres a la
reunió de clubs de la província.
Acompanyants el mateix preu que el pilot.

Podeu fer el pagament anticipat al compte corrent del club, indicant el
nom del pilot i un telèfon.
CC: 0081-0331-26-0001040610 (Banc Sabadell)
IBAN: ES31 0081 0331 2600 0104 0610

Després heu d’enviar el resguard bancari junt amb la fitxa d’inscripció a:
acvima@gmail.com o al fax 977-392-361
Tenim, per tots aquells que vinguin de lluny reservades habitacions a
l’Hotel**** Palas Pineda. Per contractar l’habitació podeu fer-ho
directament al e-mail
reservas@palaspineda.com o al telèfon
977 37 08 08 (Dolores Ochoa), indicant que sou del grup de Motos
Antigues de Vila-seca.
Els preus de l’hotel no estan inclosos en l’ inscripció, el participant tindrà
que abonar-ho directament a la sortida del hotel.
Per qualsevol consulta us podeu dirigir a :
-Jordi Ferré, telèfon 607 97 30 67.
-Josep Toquero, telèfon 600 45 11 75.
-e-mail acvima@gmail.com
-Web http://webfacil.tinet.org/acvima

Aneu-vos preparant que tenim molta
benzina per cremar i quilòmetres per
recórrer.
Rebeu la meva salutació i la de tota la junta,
Vila-seca a 3 de setembre de 2015
President A.C. VIMA.
Nota: en cas de que fes mal temps el programa es farà igualment. L’organització es
reserva el dret de fer qualsevol canvi en el programa de la trobada sense previ avis.
L’organització es reserva el dret a realitzar modificacions d’aquest programa.

