
DISSABTE   4 D’AGOST DE 2.018

· 16,00 hores (HORA EA) muntarem les tendes de campanya.

(Barra lliure, coles, llimonades, taronjades, cervesa, vi i embotits)

- Entre mig, es munta estació de ràdio HF per qui vulgui operar

 (estació de EA3RCH Ràdio Club del Vallès).     

- Porteu tot el que no voleu de ràdio a casa per vendre,...MERCADILLO RÀDIO USAT !!!!!!

· 21,00 hores soparem.

· 23,00 hores gran (ROM CREMAT) i coca, gran diversió assegurada.

· Preu sopar, rom, coca, cafès, xupitos, etc ...  El plat principal del sopar es d’escamarlans amb 
pollastre, amb un primer plat sorpresa i postres.

Preu  de barra lliure amb embotits, gran sopar, cremat de rom i coca com més a baix hi posa.

26.50 € per adult, i de 4 a 12 anys 14 €. (De 0 a 4 anys no paguen). (En el preu del sopar, com en 
cada edició queda també incloïa el berenar, refrescos, el "cremat" de rom, cava, embotits, "el 
pernil", etc, etc, etc ...

DIUMENGE 5 D’AGOST DE 2.018

· 08,00 hores ens aixequem

- 08,30 hores: desmuntar  tendes de campanya.

· 09,00 hores a esmorzar. (de forquilla)

- muntatge estació de ràdio HF per qui vulgui operar

 (estació de EA3RCH Ràdio Club del Vallès).

- MERCADILLO RÀDIO SEGONA MA!!!!!!

· 11,00 xerrades de ràdio

· 14,00 hores dinem al refugi  23 € per adult, i de 4 a 12 anys 18 €. (De 0 a 4 anys no paguen).

· 15,30 hores la RIFA.

· 17,00 hores arriba el moment d'acomiadar-se dels col·legues que any rere any ens visiten, als 
nous que vénen per primera vegada, a tots els familiars i amics que ens acompanyen



 

IMPORTANT: El preu per adult de tot el cap de setmana o; (Dissabte) pica-pica, sopar, rom 
cremat, cafès, cava, xupitos, (diumenge) esmorzar a l'aire lliure i dinar al restaurant del refugi 
serà de 49.50 € i dels menors entre 4 a 12 anys serà de 32 € ( en el menjar de diumenge al 
restaurant queda exclòs del preu cafès i licors)

Els preus volíem fer-los baixar, però ens ha set impossible,.....però per lo menys no han pujat que 
ja es molt.

Pel dinar; amanida, embotits, macarrons i vedella guisada o pollastres guisat amb bolets (tenir 
que dir quin plat segon menjareu prèviament) 

Si us plau, quan feu l’ingrés o transferència teniu que indicar sens falta qui sou, nom i cognoms i 
indicatiu, també quins dies veniu,...si dissabte o diumenge o els dos dies,...els que vingueu 
diumenge al dinar teniu que dir per watsapp per privat si menjareu vedella o pollastre ,... moltes 
gràcies,...

ea3rcp@gmail.com
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A.V.PROTECCIÓ CIVIL DE CERCS


