Ontinyent, 21 de setembre de 2011
Estimats socis:
La nostra associació està preparant un viatge d’un cap de setmana, per tal de fer una visita a l’exposició
“PASSIO”, organitzada per la FUNDACIÓN LAS EDADES DEL HOMBRE, per als propers dies 28, 29 i 30
d’octubre. L’exposició està disposada en dues seus, una a Medina de Rioseco i l’altra a Medina del Campo
(més informació en www.lasedades.es). L’objectiu seria allotjar-se a Valladolid, ja que és la ciutat més gran,
amb més serveis i més pròxima a les poblacions de l’exposició.
la complexitat del viatge i per tal de facilitar la major comoditat als socis que estiguen interessats, des de
l’Associació s’està preparant tot un viatge organitzat que compren els desplaçaments en tren i autocar,
l’allotjament i el dinar/visita a un celler de la Denominació d’Origen RUEDA, amb el següent programa
provisional:
Divendres 28 d’octubre:
- Sortida a Valladolid:
o Opció 1: en tren Villena-Valladolid a les 14:38 h (el desplaçament a Villena serà particular)
o Opció 2: en tren Valencia-Madrid-Valladolid a les 14:10 h (el desplaçament a València serà
particular)
- Allotjament a Valladolid: HOTEL FELIPE IV ****, c/ Gamazo, 16 – 47004, VALLADOLID
(http://www.hfelipeiv.com) en règim d’allotjament i esmorzar.
Dissabte 29 d’octubre:
- Sortida a Medina de Rioseco i visita de l’exposició PASSIO (seu 1)
- Desplaçament a Rueda, visita i dinar en un celler (per confirmar) de la zona.
- Desplaçament a Medina del Campo i visita de l’exposició PASSIO (seu 2)
- Tornada a Hotel.
Diumenge 30 d’octubre:
- Visita cultural a Valladolid. Possibles visites a programar: Catedral, Església de Sant Pau, Museu
Nacional d’Escultura Col·legi de Sant Gregori, Museu d’Art Contemporani Patio Herreriano, Museo de
Colon,...)
- Tornada:
o Opció 1: en tren Valladolid- Villena a les 18:29 h (el desplaçament a Ontiny. serà particular)
o Opció 2: en tren Valladolid -Madrid- Valencia a les 18:29 h (el desplaçament a Ontiny. serà
particular)
*El sopars del divendres i dissabte, i el dinar del diumenge correrà a compte de cadascú
A hores d’ara no podem saber el cost definitiu del viatge fins que no sapiguem el total de gent que hi serem.
Estem fent una estimació aproximada del pressupost del viatge i de manera orientativa podem preveure que el
preu oscil·larà aproximadament uns 270 € per als que isquen de Villena i uns 340 € per als que isquen de
València. També hi haurà una diferència de preu per a aquelles persones que s’allotgen en habitació individual.
En la pàgina web de l’associació (www.lanostraterra.es) podreu veure actualitzada la informació definitiva dels
preus i dels programes. (Com més gent siguem, menor serà el preu).
Si trobes interessant la proposta, voldríem saber-ho prompte per tal de poder organitzar-ho tot . Hem de
reservar les visites, els dinar, l’allotjament i l’autobús amb antelació.
Animeu-vos i crideu als telèfons 679987970 (José Gandía), 619727450 (Ignasi Gironés) o 696515739
(Manolo Requena) per tal de confirmar les places abans del dimarts 10 d’octubre. Per tal de fer efectiva
la vostra reserva heu de fer un ingrés de 150 € abans del 10 d’octubre al nº 2045 6101 93 3000088094,
amb el concepte Edades del Hombre.
Animeu-vos a participar-hi.
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