MOTXILLA I ALTRES INFORMACIONS:

ROBA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ESTRIS

Roba Interior
Pantalons curts
Samarretes curtes
Pantalons llargs
Jerseis gruixuts
Anorac/ Folre polar
Pijama
Banyador
Tovallola de bany
Capelina /Cangur
Gorra/Barret
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2)

La motxilla petita serà la que es
podrà pujar a l’autocar el dia de
marxar, per tant, dins ha d’haver-hi
l’entrepà i la beguda pel dinar del
primer dia.

Sabatilles esportives
Xiruques/ Muntanya
Sandàlies lligades
Xancles de dutxa/piscina
I TAMBÉ...

Necesser
Tovallola petita
Gel de bany
Sabó per la roba
Agulles d’estendre
Antimosquits
Bosses per la roba bruta
Crema solar
Raspall i pasta de dents

IMPORTANT!!!
1) La motxilla gran ha de ser la típica de
colònies, NO PORTEU NI MALETES
NI MOTXILLES ESPORTIVES

Plat
Coberts
Tovalló
Bossa de malla
Cantimplora
Lot
CALÇAT

HIGIENE
o
o
o
o
o
o
o
o
o

DE LA CASA I COM ARRIBAR-HI:

o
o
o
o
o

Sac de dormir
Llençol de sota
Coixinera
Màrfega (esterilla)
Motxilla petita

SORTIDA

4-7-2018

9:50h. a la Plaça Catalunya
(Juneda)
DADES DE LA CASA:

TORNADA

15-7-2018

12:00h. a la Casa de colònies “Clar del Bosc”
(Pujarnol)

Casa de colònies “Clar del Bosc”
Ctra. Pujarnols, Km 5
Pujarnol, (Pla de l’Estany- Girona)
CP: 17834
Telèfon: 972590507
Coordenades:
Lat. 42.101341829678 – Long. 2.711438370361

INDICACIONS BÀSIQUES:
Aquest any que fem 30 anys i estem ja molt modernitzats i anem tots amb el GPS, no
us indiquem una ruta detallada en el fulletó, ja que són 3 les opcions com podeu
veure i totes tenen una durada similar (10 min. de diferència).
Nosaltres us recomanem la mitja,2h. i 45 min. (Agafar autovia a Mollerussa, l’Eix fins a
Vic i direcció Girona on passareu per l’AP7). La casa queda a uns quilòmetres de
Banyoles, en el tram final mirarem de senyalitzar-lo l’últim dia, així com la zona
d’aparcament de vehicles.

3)

Per qualsevol tema d’infermeria
(al·lèrgies, malalties, vacunes,…):
Correu: estelnouinfermeria@gmail.com
Telèfon:
692419038 (Ivet)
666873275 (Mariona)
4)

recordeu que el dimecres 4 de Juliol,
dia que marxem, cal que entregueu la
targeta sanitària original a la Plaça
Catalunya (ja hi haurà un lloc destinat
per entregar-les).

TELÈFONS DE CONTACTE AMB EL GRUP DE COLÒNIES:
618373056 (Roger)

691532136 (Albert)

COL·LABORA:

