Cap de setmana a Torrelles
-16 i 17 de marçAquesta sortida de cap de setmana és apte per a tots, ja que la farem a Torrelles de
Llobregat, ben a prop de Gavà i per tant si algú no pot venir el dissabte al matí, serà
fàcil que vingui més tard.
Anirem a una casa de colònies que hi ha a les afores del poble i el diumenge caldrà anar
a recollir els nens i nenes allà mateix.
És tant per la secció Infantil, que pujarà en bus fins a Begues, caminarà una estoneta
fins a la casa (als més petits se'ls portarà la motxilla) i dedicarà el cap de setmana a
fer activitats pels voltants. Com per la secció Juvenil, que des de Begues anirà a fer un
avenc o a escalar (depenent del temps que faci i de l'accés a les vies).
.
L’hora de sortida és a les 10:15h del matí, el dissabte dia 16 a davant de la UME.
El diumenge caldrà anar a buscar els infants i joves a la mateixa casa a les 17:00h
de la tarda. És la Casa de Colònies de Can Mas de Torrelles de Llobregat. Com arribarhi: http://www.canmas.cat/com-arribar-hi
El preu és de 28 € socis i 32€ no socis i inclou el transport de pujada, l'allotjament, el
sopar de dissabte i l'esmorzar i dinar de diumenge. Per tant s’ha de portar el dinar de
dissabte.
Els dies d’inscripció seran els dimecres i divendres, de 19h a 21h a la UME o per e-mail
fins el dia abans com a molt tard, encara que recomanem fer-ho amb temps per poder
tenir les places reservades.
És imprescindible l’autorització dels pares o tutor/a signada a per venir a l’excursió.
Així com disposar del material que especifiquem a sota.
Material:
- Motxilla gran de muntanya(perquè hi càpiguen les coses)
- Capelina o cangur(recomanable capelina)
- Roba d’abric
- Botes de muntanya o bambes (Secció Juvenil Botes!!)
- Cantimplora
- Sac de dormir
- Llanterna
- Dinar de dissabte
- Una muda
- Carnet de la FEEC (Secció Juvenil)
Per a qualsevol dubte truqueu a la UME divendres o dimecres de 19h a 21h del vespre
Telf UME: 93 662 01 24 e-mail: infantil@umegava.org
Web: www.umegava.org (hi trobareu informació i les autoritzacions)
Mòbil de contacte durant l’excursió: 663 649 144

