Benvolgudes famílies de Portamuntanyes,

Del dia 22 al dia 28 de juny de 2022, els joves de Portamuntanyes marxarem a MENORCA!
Per aquest motiu, a continuació us adjuntem tota la informació i documentació necessàries
per tenir-ho tot a punt i en regla.

DADES IMPORTANTS:
● Marxarem el dimecres 22 de juny i quedarem directament davant del Port de
Barcelona a les 20:45h.
● Arribarem el dimarts 28 de juny, al Port de Barcelona, a les 19:00h.
● Viatjarem amb Baleària.
● Ens allotjarem al Càmping s’Atalaia, ubicat a la Carretera Cala Galdana, Km. 4,5,
07750 Ferreries, Illes Balears.

PREU DE LA SORTIDA: El preu real de l’activitat és de 294€ però gràcies als beneficis
aconseguits per part dels joves amb la venta de calendaris, polseres i roses el preu final es
queda en 185€ per jove.

IMPORTANT: Els joves hauran de firmar un contracte conforme es comprometen a no
saltar-se les normes de la ruta.

CALENDARI:
● Inscripcions
○ Data d’inici: 29 de gener
○ Data final: 12 de febrer
● Pagaments
○ 1r pagament de 100€: Del 29 de gener al 12 de febrer
○ 2n pagament de l’import restant: Del 30 d’abril al 21 de maig

QUÈ CAL PORTAR?
● Sopar del dimecres
● Esmorzar del dijous
● Sac de dormir
● Màrfega
● Pijama
● Lot
● Una muda per cada dia
● Bossa per la roba bruta
● Calçat còmode per caminar
● Xancletes lligades
● Banyador/s
● Tovallola per anar a la platja/piscina
● Gorra / Barret
● Ulleres de sol
● Ulleres d’aigua (opcional)
● Crema solar
● Aftersun
● Necesser amb els estris d’higiene personal
● Tovallola per dutxar-se + Gel i Xampú
● Cantimplora
● Carmanyola
● Got
● Coberts
● Mascaretes
● Gel hidroalcohòlic
● Targeta sanitària original
● DNI
● Fulard
● De forma OPCIONAL, poden portar diners per comprar-se coses extres (un gelat,
algun subvenir de record, etc.), però no és necessari portar-ne, ja que tot l’essencial
queda cobert amb el preu de la ruta.

