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13ª Sortida Club MINI Sant Cugat.
Tresors de l’Empordà.
Benvolguts amics:
L’equip Club mini Sant Cugat té l’honor de presentar-vos la 13a sortida del Club. Aquest
esdeveniment serà el proper Dissabte dia 29 de Juny i tindrà com a destinació la Costa Brava.
Més concretament visitarem la comarca del Baix Empordà i com sempre volem aplegar
aficionats tant del MINI clàssic com del de nova generació de tots els enclaus de Catalunya.
Tot començarà a les 9:30 al Mercat de Torre Blanca de Sant Cugat on ens trobarem per
esmorzar. A les 10:00 ben puntuals i amb el dipòsit ple sortirem en direcció al Baix Empordà.
Circularem per les carreteres més recòndites d’aquesta comarca. (vegeu briefing ruta)
Vora les 11:00 Arribarem a Llagostera on farem una breu parada per incorporar als aficionats
que vinguin de la província de Girona. A partir d’aquest punt seguirem circulant per carreteres
secundàries plenes de revolts i tot passant per pobles com Romanyà de la Selva i Calonge
arribarem fins a la vora del mar.

Calella de Palafrugell ens espera! Allí hi farem una parada per passejar i gaudir de les seves
meravelloses platges. Seguidament pels volts de les 13:00h Seguirem la marxa vorejant la
costa. Entre d’altres famoses cales passarem per poblets com Llafranc, Tamaríu fins arribar a
Aiguablava. Allí aparcarem al magnífic parador de turisme on qui ho desitgi podrà prendre un
refrigeri tot gaudint de les magnífiques vistes o bé visitar la cala d’Aiguablava. A les 14:00 la
comitiva re-empendrà la marxa. Vora les 14:30 Arribarem al següent punt de la nostra ruta: La
platja de Pals. Allí ens dirigirem cap a La Costa Hotel golf & Beach resort on celebrarem el
dinar amb degustació de gastronomia típica de l’Empordà.Com és habitual també comptarem
amb el sorteig de regals gentilesa d’Ibericar Keldenich-Ibericar Cadí. Però l’activitat no s’acaba
aquí! Un cop acabat el dinar, l’hotel posarà a la disposició dels socis els vestuaris per que el qui
ho desitgi pugui passar la tarda a la piscina, ja sigui fent-se un bany o prenent una copa.

I això no és tot! Club MINI Sant Cugat ha tancat un preu especial d’allotjament (nit Dissabte)
+Esmorzar per a les persones que vulguin fer nit a La Costa Golf & Beach resort! Així podran
disposar d’un Diumenge lliure dins d’aquest paratge privilegiat. Ja sigui per a fer esport,
passejar i banyar-se a la platja o be descansar.
No deixis que t’ho expliquin! Us hi esperem a tots!
Ben cordialment:
Equip CMSC
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INSCRIPCIONS I PAGAMENT:
OPCIÓ 1: SORTIDA+ DINAR: IMPORT: 39 € (preu per persona)
Cada soci haurà d’ingressar l’import al compte corrent de Club MINI Sant Cugat (0081-000110-0001654476) No oblideu el banyador si us voleu refrescar a la piscina!
OPCIÓ 2: SORTIDA+DINAR+NIT D’HOTEL+ESMORZAR:
Cada soci haurà de ingressar com és habitual el import per persona de la sortida (39€) i haurà
de especificar que vol reservar aquesta opció enviant un e-mail al club. Club Mini Sant Cugat
confirmarà la reserva i respondrà via e-mail la conformitat.
ELS PREUS DE L’ALLOTJAMENT SON: 201€ HABITACIÓ PER A 2 PERSONES (iva inclòs)
154€ HABITACIÓ D’US INDIVIDUAL (iva inclòs)
IMPORTANT: El pagament de l’habitació NO es farà via transferència al club! Sinó que es
realitzarà individualment al fer el check-out de l’hotel.
Observacions:
* Tancament d’inscripcions i pagaments el Dijous 27 De Juny.
* Places limitades. L’organització es reserva el dret a tancar inscripcions. Club mini Sant Cugat assegurarà per e-mail la
inscripció i en cas de no poder oferir-la, es restituirà la totalitat de l’import segons la política de cancel·lació de
l’organització de la sortida.
* L’opció d’allotjament més esmorzar també esta subjecta a la disponibilitat de l’hotel. Preguem indiqueu-ho el mes
aviat possible.

PUNT DE TROBADA:
Dissabte 29-06-2013 a les 9:30h a l’aparcament del Mercat de Torre Blanca,
Sant Cugat Del Vallès.

TELEFONS D’INTERÈS:
ASSISTÈNCIA EN CARRETERA RACC:

T: 902 156 156

NIL LÓPEZ:

T: 620 951 712

HOTEL LA COSTA:
AVINGUDA ARENALS DE MAR 3
PLATJA DE PALS
17256 (GIRONA)

T: 972 667 740

EMERGÈNCIES:
INFO TRÀNSIT:

www.gencat.cat/tranist

T:112
CAT: T:012
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13ª Sortida Club MINI Sant Cugat.
Tresors de l’Empordà.
BRIEFING RUTA:
( Solsament anada, Temps aproximat: 1h 39 min, cost ruta: 4.65€ peatge + 18 € de carburant)

E-15 AP-7 GIRONA
AP-7 SORTIDA 9A: Maçanet peatge
INCORPORACIÓ C-35 ( Direcció: LLAGOSTERA)
C-35 SORTIDA 94 INCORPORACIÓ C-253A (Direcció: LLAGOSTERA)
LLAGOSTERA (punt de descans)
C-253A C/CAMPRODON INCORPORACIÓ GI-6612 (Direcció: ROMANYÀ)
ROMANYÀ DE LA SELVA (nucli urbà)
CALONGE (nucli urbà)
GI-6612 INCORPORACIÓ C-31 (Direcció: PALAFRUGELL)
C-31 INCORPORACIÓ GIV-6546 (Direcció: CALELLA DE PALAFRUGELL)
CALELLA DE PALAFRUGELL ( parada i visita a la població)
LLAFRANC
CALELLA (Nucli urbà) INCORPORACIÓ GIV-6542 ( Direcció: TAMARIU)
TAMARIU
GIV-6542 INCORPORACIÓ GIP-6532 ( Direcció: AIGUABLAVA)
CALA D’AIGUABLAVA ( breu recés al parador de turisme)
GIV-6532 INCORPORACIÓ GIV-6537 ( Direcció: BEGUR)
BEGUR (Nucli urbà)
CALA DE SA RIERA
PLATJA DE PALS
PLATJA DE PALS: (Arribada a La Costa Golf & Beach resort)
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PLÀNOL: ( Ampliació zona Baix Empordà)
LA COSTA GOLF
DINAR+PISCINA
+ALLOTJAMENT

PARADOR
AIGUABLAVA
PARADA

RUTA DE RETORN:
C-31 MAÇANET
AP-7 BARCELONA
CALELLA DE
PALAFRUGELL
PARADA I VISITA

LÍMITS VELOCITAT:
ESPANYA:

Autopista 120km/h
Nacional: 90km/h

AVÍS: Esta completament prohibit sortir del vehicle en les parades breus que per temes
d’organització o reagrupament puguin esdevenir en el transcurs de la sortida. Durant
aquest tipus de parades recomanem utilitzar els “warnings” del vehicle.
NOTA: Recordem que cada conductor és responsable dels seus actes i ha de practicar una conducció segura. També
ha de respectar els límits de velocitat i les normatives de circulació establertes en cada país. Associació Club Mini Sant
Cugat no es fa responsable de cap dany ni a persones ni a materials ni a tercers en cas d’accident.
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PROPOSTA GASTRONÒMICA:

RESTAURANT LA COSTA (Platja de Pals)

El Restaurant La Costa, està situat dins del magnífic complex La Costa Golf and Beach Resort
de la platja de Pals. Es tracta d’un restaurant gastronòmic de cuina mediterrània i de proximitat
que combina perfectament la tradició i la modernitat. Aquest restaurant pertany des de l’any
2002 al col·lectiu “La cuina de l’empordanet” http://www.cuinadelempordanet.net/ Que com a tal
vetlla per promocionar la cuina i la gastronomia de l’Empordà a nivell nacional i internacional.

PROPOSTA GASTRONÒMICA:
1R PLAT ; PER PICAR
Amanida del Mas Gelabert.
Encenalls de pernil ibèric amb pa amb tomàquet.
Gambes amb allada.
2N PLAT
Arròs de Pals a la cassola.
POSTRE:
Sorbet de llimona amb confitura de taronja amarga i gelée de gin-tonic.
CELLER
Aigües.
Vi blanc i Negre DO. Empordà, Celler Perelada.
Selecció de cafès.

