ANTICS
ESCOLTES I
GUIES

Vic, 22, 23 i 24 de juny de 2019

XIIIena Trobada d’Escoltes adults
de Catalunya, Mallorca i València
La XIIIena Trobada se celebrarà a la ciutat de Vic i voltants,
organitzada per Scouts i Guies Adults de Catalunya (SIGAC).

Programa preliminar

Dissabte, 22 de juny de 2019
Matí

Arribada i recepció de participants a cadascun dels allotjaments escollits
(Veure més endavant). Possibilitat de veure el Mercat setmanal de Vic.

Dinar

Lliure. No inclòs en el pressupost.

16 h

Cerimònia d’inauguració en un Centre Cívic de Vic.
Dinàmiques.
Sopar dels Pobles i vetllada.

Diumenge, 23 de juny de 2019
Matí

Visita guiada al centre històric de Vic.

Dinar
Temps lliure.
Taules rodones i posta en comú.
Sopar
Participació en la recepció de la Flama del Canigó.

Dilluns, 24 de juny de 2019
Matí

Excursió a Rupit en autocar.
Tornada a Vic i Hora dels adéus.

xiiitrobada@sigac.cat
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DETALLS PRÀCTICS
Possibilitats d’allotjament (amb esmorzar inclòs)
Hotel Can Pamplona







Habitació doble (2 llits individuals)
 Ús individual
67 €
 Ús doble
77 €
Habitació suite (1 llit de matrimoni)
 Ús individual
67 €
 Ús doble
77 €
Habitació triple (llit de matrimoni + sofà/llit)
 Ús triple
107 €
Habitació quàdruple
 Ús quàdruple
142 €
Totes les habitacions disposen de bany privat amb dutxa o banyera.
Reserva i pagament: Trucant directament a l’hotel, al telèfon 938 833 112,
indicant que formeu part del grup “ESCOLTES”, fins la primera setmana de
maig.

Alberg Canonge Collell




Habitacions amb lliteres i algunes amb bany privat o compartit.
Preu per persona: 17,65 € els menors de 29 anys o 18,35 € per majors de 29
anys.
Reserves trucant al telèfon 938 894 938 o per e-mail: alberg.vic@gencat.cat. Cal
omplir un formulari de reserva que t’envien i si hi ha plaça disponible caldrà pagar
una bestreta del 30%

Pressupost
El pressupost pels 3 dies és de 80 euros i inclou: Pack de benvinguda, àpats descrits,
activitats i excursió.
S’haurà de fer efectiva una bestreta del 50% abans del 20 de maig del 2019 al
compte de SIGAC:
TRIODOS BANK
ES06 1491 0001 2130 0007 8368
Indiqueu el(s) vostre(s) nom i cognoms i envieu-ne còpia, a efectes informatius, a
info@escoltesiguies.cat
La resta del pagament es realitzarà abans del 15 de juny del 2019.

Excursió a Rupit
Anirem a visitar el poble de Rupit, amb el seu pont penjant i carrers típics de poble de
muntanya. També visitarem l’ermita de Santa Magdalena.
També podem oferir, si sou interessats, la possibilitat de realitzar un circuit d’unes 2
hores amb una dificultat mitjana per visitar el Salt de Sallent. En aquest cas us
agrairem ens ho confirmeu anticipadament per preparar la ruta 
xiiitrobada@sigac.cat
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