
Bona tarda Cassians! 

Ja tornem de les vacances i amb el bon temps arriba l'esperada excursió del tercer trimestre! 
Recordem que com cada any aquesta excursió es tracta d'una acampada a un terreny per simular 
els campaments o la ruta d'estiu! 

Quan anirem 

El cap de setmana de l'11 i 12 de maig. 

On anirem 

Enguany aquesta excursió serà al terreny d'acampada "Aiguamolls de l'Estanyol" al costat de 
Vilajuïga, Girona ( http://www.josepcarol.cat/ca/terreny/els-aiguamolls-de-lestanyol). 

El terreny es troba a 5 quilòmetres en pla de l'estació de tren, tots els infants poden fer aquesta 
distància (consulteu als monis de cada grup si teniu cap dubte). Per aquest motiu demanem que les 
bosses no siguin gaire grans i que portin exclusivament el que es diu en l'apartat "què hem de 
portar". 

Com hi anirem 

Per l'anada podeu escollir entre dues opcions: 

 Dissabte 11 de maig a les 7:45 h a l'esplai 

 Dissabte 11 de maig a les 8:20 h a la parada de tren de Passeig de Gràcia amb Aragó 

A la tornada també podreu escollir recollir-los: 

 Diumenge 12 de maig a les 18:55 h a la parada de tren de Passeig de Gràcia amb Aragó 

 Diumenge 12 de maig a les 19:15 h a l'esplai 

Inscripcions i preu 

Per fer la inscripció, haureu de realitzar un pagament de 30€ ja sigui: 

 A l'esplai aquest dissabte 27 d'abril i el pròxim 4 d'abril de 16:30 a 17:00 i de 19:30 a 20:00 
(abans i després de l'horari d'esplai). 

 Mitjançant una transferència al compte de l'esplai (recordeu d'enviar el comprovant al mail 
de l'esplai!) 

                      Número de compte: ES10-0182-0810-51-0201887627 
                      Assumpte: nom de l'infant + excursió 3r trimestre 
 

Què hem de portar 

 Fulard 

 Màrfega 

 Sac 

 Esmorzar i dinar de dissabte 

 Roba, roba d'abric, pijama i roba interior 

 Lot frontal 

 Sabates còmodes per caminar 

 Necesser amb l'imprescindible 

 Plat, got i coberts 

 Cantimplora 

http://www.josepcarol.cat/ca/terreny/els-aiguamolls-de-lestanyol


 Targeta de la Seguretat Social original 

Moltes gràcies! Ens veiem aquest dissabte! 


