
DATA: 15 i 16 d´octubre del 2022

LLOC: Andorra la Vella - Parc tancat: aparcament de davant de Govern (C/ Prat de la Creu 62-64 · Andorra la Vella)

PREU: 120€ per persona INCLOU:
- Inscripció, bossa de regals i placa conmemorativa

- Targeta descompte de gasolina personalitzada i vàlida per un any 
- Val dinar del dissabte per valor de 25€ (oferim llistat dels restaurants) 

- Sopar del dissabte, allotjament del dissabte i esmorzar del diumenge en hotel de 4* (www.arthotel.ad) amb habitació doble
(Hotel situat a 100m del parc tancat)

- Entrada gratuïta al Museu Nacional de l´Automòbil 
- Auto cinema de la nit del dissabte amb consumició i crispetes gratuïta 

- Dinar del diumenge al Hotel d´Os de Civis 
- Rutes, Excursions, Rues i activitats  durant tot el cap de setmana

+ INFO: aava@aava.ad  ·  Tel: (+376) 335 798 i/o Tel./WhatsApp (+376) 335 110 (Lluis) 24h/24h
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DISSABTE 15 D’OCTUBRE
09.00h Obertura del parc tancat (Entrega de dorsals, acreditacions i bossa de regals)

11.30h Sortida en rua direcció Escaldes-Engordany-Encamp i Canillo - Pujada al Coll 
d´Ordino i visita al mirador penjat i panoràmic del Roc del Quer.

14.00h Arribada al parc tancat d´Andorra la Vella i dinar discrecional als restaurants 
recomanats (recordeu de fer la vostra reserva a l´avança)

 TARDA LLIURE (Shopping, Caldea, ect..)

20.00h Sopar a l´Arthotel

22.30h Sessió d´Auto-Cinema al parc tancat amb consumició i crispetes gratuïtes.

DIUMENGE 16 D’OCTUBRE
09.00h. Obertura del parc tancat

09.30h Sortida direcció Encamp i visita al Museu Nacional del Automòbil (gratuïta)

11.00h  Rua pel centre d´Encamp,Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Sant Julià de 
Lòria

11.30h  Excursió a la Rabassa i La Peguera i entrada a Espanya per anar �ns a Os de Civis

14.00h Dinar de germanor al Hotel Os de Civis (Gran barbacoa típica...!!!)

16.00h Repartiment de premis i cloenda de la Concentració

PROGRAMA

INFORMACIÓ:
aava@aava.ad 

o bé al 
tel: 00 376 335 798 i/o 00 376 335 110 (Lluís Dejuan) 24h/24h.

Preu de la concentració (tot inclòs).........................120 € x pax


