Viatge a Escòcia. Comunicat 1

Desembre 2019

Benvolguts/des,
Ens plau comunicar-vos que ja disposem de les primeres dades sobre el curs a
Escòcia del mes de Juliol de 2020
l
l
l
l

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dates: 5-17 juliol
Nombre de persones del grup: 30
Preu aproximat: 3000 € *
Programa aproximat:
ITINERARI PREVIST
BCN-Edimburg: arrivada i visita tarde.
Dynamic Earth
Edimburg: visita Arthur seat, Surgeon
museum, Botanical garden

ÀPATS
d-s

ALLOTJAMENT
Edimburg

E - d- s

Edimburg

Anstruter-excursió illa de May- Dundee

E-d-S

Zona de Dundee

Parc Nacional Cairngorms

E-d-S

Inverness

Voltants de Inverness. Great Glen Fault.
Loch Ness.

E-d-S

Inverness

NorthWest Highlands Geopark

E-d-S

Ullapool

NorthWest Highlands Geopark

E-d-S

Ullapool

Ferry a illa de Lewis

E-d-S

illa de Lewis

Visita illes Lewis-Harris

E-d-S

illa de Lewis

Ferry a illa de Skye

E-d-S

Illa de Skye

Fort Williams

E-d-S

Vall glaciar de Glencoe (geoparc Lochaber) E - d - s

13 Parc Nacional llac Lomond-Trossachs
TORNADA a BCN

Zona de Fort
Williams
Glasgow o
Edimburg

E-d

Àpats: E: esmorzar
D: dinar
S: sopar
Inclosos per l’agència, només els que estan en maiúscules ( en groc)
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El preu comprén:
- Bitllet avió + i maleta facturada + equipatge de cabina
- Bus privat (8 hores diàries) + allotjament i manutenció conductor
- Guies locals + allotjament i manutenció
- Entrades als parcs
- Ferrys
- Visita illa de May
- Assegurança (cancelació, assistència mèdica, equipatges)
- Allotjaments indicats a la taula, en habitació doble. L’habitació individual
tindria un suplement
- Àpats
- Propina
* El preu total aproximat, s’ha calculat, comptant els àpats que no cobreix
l’agència, i que fariem en ruta, a un preu senzill.
l

Calendari d'inscripcions :

Data
13 a 30 de desembre 2019

20 de gener 2020
1 a 10 de març 2020
4 a 13 de maig 2020
Mitjans de Juny de 2015

Procés d’inscripció i pagament
1r pagament de ........ 500 € .......
Inscripció a través de la pàgina web
(indicant quin dia exacte heu fet l’ingrés )
Publicació de la llista provisional i la llista
d'espera (si s'escau) a la pàgina web.
Comunicació per mail als admesos
Segon pagament de ..... 900 € .........
Tercer pagament ....... la resta ...
Publicació llista definitiva a la pàgina web
Reunió del grup prèvia al viatge

La inscripció s'haurà de fer a través de la pàgina web del 13 al 30 de
desembre. Haureu d'indicar el nom i cognoms, DNI, domicili, telèfon fix i mòbil i
mail de contacte (imprescindible!!). També hi haureu de fer constar si sou socis
del Seminari Permanent, i amb quina persona voldríeu compartir la cambra.
Els ingressos s’han de fer al següent compte corrent:

ES51 3025 0005 85 1400016106 amb el concepte Escocia i posant el
nom del remitent
Criteris a l'hora d'elaborar la llista d'assistents: ( no sé si cal posarho)
1. Es reservaran places pels membres de la Junta del Seminari Permanent
2. Associats del Seminari Permanent per ordre de recepció
3. Si queden places lliures, els inscrits no associats per ordre de recepció.
l

