SALOU

petits)
- Roba i calçat adequat (es facilitarà un llistat de
roba orientatiu)
- Borsa per a la roba bruta
- Motxilla petita per a les excursions
- Tot allò necessari segons les característiques de
cada participant (esponges sabonoses, absorbents,
empapadors, compreses, més roba de recanvi...)
- Per a l'spa: banyador, gorro de bany, xancletes i
tovallola.

Carrer Enamorats, 109-115, baixos 08026 Barcelona
www.aspanias.org

arealleure@aspanias.org

DEL 9 AL 13 D’ABRIL

compres de regals (portar els diners en bitllets

SETMANA SANTA

- Diners per cobrir les activitats, consumicions i

VACANCES ASPANIAS

QUE CAL PORTAR

HORARIS

QUÈ FAREM?

COM FER LA INSCRIPCIÓ

Sortida: 9 d’Abril 10:00 h (seu Aspanias)

1. Truca al Tel. 93 487 22 77 i confirma que vindràs

Arribada: 13 d’Abril 13:00 h (seu Aspanias)

de viatge. Es guarden les places per ordre de trucada.
2. Fes el pagament de 150€ de dipòsit* FINS EL 28 DE
FEBRER
Podeu efectuar el pagament mitjançant transferència bancària

HOTEL

al número de compte:

L'Hotel Oasis Park, és un confortable hotel, situat a prop

La Caixa- ES04 2100 0876 3802 0023 9085 indicant

del centre de Salou i a només 10 minuts de les platges
Capellans i Llevant.

SALOU+NOM I COGNOM del participant

Valorat per la seva atenció personal, ofereix tot tipus de

3. Un cop s’hagi fet l’ ingrés del dipòsit es farà efectiva la

serveis i instal·lacions d'un hotel de 4 estrelles per a les

inscripció i la responsable de l’àrea de lleure concertarà una

vacances en grup, en la millor zona de la Costa Daurada.

entrevista amb vosaltres per a omplir la fitxa d’inscripció i

Piscines, terrassa solàrium, zona infantil, animació diària,

autoritzacions. Heu de lliurar fotocòpia del DNI, la targeta

restaurant bufet i cafè bar, tot inclòs, wifi gratis... Aquest
complet hotel de platja de Salou és perfecte per a la cele-

sanitària, la recepta electrònica i la medicació en pastiller o

bració d'esdeveniments a Tarragona doncs compta amb
una sala de reunions per 150 persones.

blíster de farmàcia. També heu de facilitar el nº de compte

PREUS

bancari per tal de poder girar el segon pagament.

SOCIS

4. La resta del pagament us el cobrarem el 20 DE MARÇ al

SUPORT LIMITAT-EXTENS (Autònoms): 420 €

nº de compte bancari facilitat en la fitxa d’inscripció.

SUPORT GENERALITZAT (Semiassistits): 460 €
NO SOCIS
SUPORT LIMITAT-EXTENS (Autònoms): 460€
SUPORT GENERALITZAT (Semiassistits): 500 €

* Només es retornarà l’ import del dipòsit en cas de baixa
justificada i amb previ avís mínim d’ un mes abans del
viatge.
Ens reservem el dret a la no realització de l’activitat o d’alguna
variació per circumstàncies alienes a l’entitat o si no hi ha un mínim
de participants.

