40 Trobada de Pessebristes de Catalunya i de Balears
Com ja sabeu, la 40 Trobada de Pessebristes de Catalunya i de Balears enguany es farà
a l’illa de Mallorca, durant els dies 3 i 4 d’octubre de 2009.
Per tal que siguin dos dies de germanor entre les associacions que hi assisteixin, hem
triat un hotel on podrem estar tots junts: l’hotel Barceló Cala Viñas ****, situat a Cala
Vinyes, a peu de platja, a 20
km de Palma.
El programa que hem
preparat és d’un cap de
setmana complet i esperem
que sigui del gust de quasi
tothom (som conscients que
a gust de tothom és
impossible).
Per assistir a la
podeu triar venir
transport inclòs
aquest transport

Trobada,
amb el
o no i
pot ser

amb avió o amb vaixell.
Us enviem una relació dels serveis que entren a cada un dels preus que s’indiquen a
continuació, segons la modalitat triada.
Les opcions i preus són els següents:
1.- Assistència amb avió: 388€, infants menors de 12 anys: 356€
2.- Assistència amb vaixell: 300€, infants menors de 12 anys: 227€
3.- Assistència sense transport inclòs: 238€, infants menors de 12 anys: 206€
Els preus estan calculats sobre l’ocupació d’una habitació doble a l’hotel. En el supòsit de
voler ocupar una habitació individual, hi ha un suplement de 25€ per persona i nit.
A cada una de les opcions hi ha inclosa una assegurança de viatge.

Relació de serveis que inclou l’opció 1
Dia 2 d’octubre, divendres
-

Trajecte Barcelona – Palma amb vol regular. Hem reservat places a dos vols amb els
horaris següents:
Barcelona-Palma
Divendres 2.10.09
17:00 h
Divendres 2.10.09
21:30 h

-

Palma-Barcelona
Diumenge 4.10.09
20:00 h
Diumenge 4.10.09
22:20 h

Trasllat de l’aeroport a l’hotel
Sopar i allotjament

Dia 3 d’octubre, dissabte
-

esmorzar a l’hotel
trasllat amb autocar al centre de Palma per dur a terme les distintes activitats
programades
dinar
trasllat amb autocar a l’hotel segons el programa
sopar oficial i allotjament

Dia 4 d’octubre, diumenge
-

esmorzar a l’hotel
trasllat amb autocar al centre de Palma per dur a terme les distintes activitats
programades
trasllat amb autocar a l’hotel segons el programa
dinar a l’hotel
trasllat amb autocar a l’aeroport

Relació de serveis que inclou l’opció 2
Dia 2 d’octubre, divendres
-

Presentació al port de Barcelona a les 22:00 h. Sortida del vaixell a les 23:00 h
Trajecte Barcelona – Palma amb cabina per a 4 persones
En el supòsit de voler embarcar el vehicle i/o ocupar una cabina per a menys
persones, els suplements són els següents:
•
•
•

Suplement de vehicle turisme, anada i tornada........... 105€
Suplement si es vol ocupar una cabina doble ............. 35€/persona
Suplement si es vol ocupar una cabina triple .............. 15€/persona

Dia 3 d’octubre, dissabte
-

trasllat a l’hotel amb autocar (els qui portin vehicle se’ls guiarà fins a l’hotel)
esmorzar a l’hotel
trasllat amb autocar al centre de Palma per dur a terme les distintes activitats
programades
dinar
trasllat amb autocar a l’hotel segons el programa
sopar oficial i allotjament

Dia 4 d’octubre, diumenge
-

esmorzar a l’hotel
trasllat amb autocar al centre de Palma per dur a terme les distintes activitats
programades
trasllat amb autocar a l’hotel segons el programa
dinar a l’hotel
trasllat amb autocar al port
Sortida del vaixell a les 23:00 h

Dia 5 d’octubre, dilluns
-

Arribada a Barcelona a les 7:00 h

Relació de serveis que inclou l’opció 3
Dia 2 d’octubre, divendres
-

Sopar i allotjament

Dia 3 d’octubre, dissabte
-

esmorzar a l’hotel
trasllat amb autocar al centre de Palma per dur a terme les distintes activitats
programades
dinar
trasllat amb autocar a l’hotel segons el programa
sopar oficial i allotjament

Dia 4 d’octubre, diumenge
-

esmorzar a l’hotel
trasllat amb autocar al centre de Palma per dur a terme les distintes activitats
programades
trasllat amb autocar a l’hotel segons el programa
dinar a l’hotel

OBSERVACIONS:
El termini per fer la inscripció, és el següent:
- assistència amb transport inclòs, està obert fins al 30 de juny de 2009, si bé qui la
presenti abans del 31 de maig tindrà un descompte de 30€.
- només assistència, està obert fins al 31 d’agost de 2009, si bé qui la presenti abans
del 30 de juny tindrà un descompte de 30€.

INSTRUCCIONS PER FER LA INSCRIPCIÓ
•
•
•
•

Empleneu el formulari adjunt.
Envieu-lo per FAX al número 971 639 334 o per correu electrònic a
betlemistes@betlemistes.com
Rebreu, via FAX o per correu electrònic, segons ho indiqueu, l’acceptació amb
confirmació de l’import a ingressar com a pagament de l’assistència a la Trobada.
Torneu enviar el formulari juntament amb el resguard d’ingrés corresponent.

DADES BANCÀRIES ON S’HA DE FER L’INGRÉS:
Titular: Associació de Betlemistes Francesc Rosselló de Balears
Entitat: Caixa Rural Balears
Oficina: Marratxí
Compte:

3 1 4 7

7 0 2 4

6 3

2 0 4 7 3 8 9 3 2 1

ANUL·LACIÓ D’INSCRIPCIÓ:
En el preu hi ha inclosa una assegurança de cancel·lació per malaltia o accident (s’haurà
de justificar documentalment).
Qui vulgui anul·lar la inscripció per altres motius, segons la data en què es faci la petició,
se li tornarà el que ha pagat amb la penalització següent:
•
•
•
•

Petició d’anul·lació rebuda abans del 31 de juliol: sense penalització
Petició d’anul·lació rebuda entre l’1 i el 31 d’agost: 25% de l’import
Petició d’anul·lació rebuda entre l’1 i el 30 de setembre: 50% de l’import
Petició d’anul·lació rebuda a partir de l’1 d’octubre: 100% de l’import

