
C/ Geranis, 50 - 17800 OLOT (Girona) - www.motoranticgarrotxa.cat - magolot@gmail.com 

XVIII ARRIBA COM PUGUIS OLOT-ANDORRA 2022 

Dissabte, 18 de juny de 2022 
- Concentració a les 7:30 h del matí a l’aparcament de l’hipermercat Aldi d’Olot. 

- Sortida a les 8:00 h puntuals en direcció a Andorra. 

- Esmorzar a les 9:00 h 

- Arribada a Andorra al migdia, allotjament a l’hotel MERCURE (Andorra la Vella) i dinar al mateix 

hotel. 

- A la tarda, lliure... 

- A la nit, sopar de germanor. 
 

Diumenge, 19 de juny de 2022 
- Esmorzar a partir de les 8:00 h 

- Sortida d’Andorra a les 10:00 h 

- Sortida de la grua a les 10:30 h 

- Recorregut i dinar en ruta de restaurant. 
 

Inscripcions: 
- Per inscripcions, efectuar l’ingrés a la Caixa de Pensions al número de compte que hi ha a la fulla 

de sol·licitud d’inscripció, abans del dia 18 de Maig (places limitades) i ENVIAR LA FULLA 

DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ PER CORREU ELECTRONIC a: magolot@gmail.com 
Per més informació: Telèfon i WhatsApp 689755113 (A partir de les 19:00 h) 

Tarifes: 
Preu Soci ...................... 175 €/persona 

Preu No Soci ................ 210 €/persona 

Preu infantil.................... 85 € (fins a 12 anys) 

Preu infantil no soci ....... 95 € (fins a 12 anys) 

- Es considera preu de soci el titular del carnet i els familiars directes. 

- La persona que vulgui habitació individual haurà de pagar un plus de 70 €. 

- El preu inclou esmorzar, dinar i sopar del dia 18 de Juny, allotjament, pàrquing, esmorzar i dinar  del 

dia 19 de juny i servei de grua. 
 

Observacions: 
- Tots els vehicles han d’estar degudament documentats amb ITV, l’assegurança en vigor i que sigui 

vàlida en el principat d’Andorra i França. 
- A la sortida es farà el breefing. (explicació de la ruta) 

- Les places hoteleres es lliuraran segons l’ordre d’inscripció. 

- El servei de grua traurà el cotxe de la carretera, i si es pot es repararà. En cas de no poder- se 

reparar es deixarà a un poble proper. El propietari del cotxe avariat haurà d’avisar el seu servei 

de grua. 

NOTA : L’organització es reserva el dret de modificar la ruta i aquesta programació si causes 

imprevistes ho obliguessin. 
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ES31 2100 3724 1522 0003 9640 Núm. compte: 

 

 

SOL•LICITUD D'INSCRIPCIÓ    ANDORRA 
 

NOM: 
 

PRIMER COGNOM: 
 

SEGON COGNOM: 
 

ADREÇA: 
 

POBLACIÓ: 
 

TELÈFON: 
 

TELÈFON MÒBIL: 
 

D.N.I.: 
 

 

 

VEHICLE: COTXE  

 MOTO  

   

 

 

MATRÍCULA

NÚMERO DE PERSONES A L'HABITACIÓ: INDIVIDUAL 

DOBLE 

TRIPLE 

QUÀDRUPLE 

NÚMERO: ADULTS 

NENS 

 

      EDAT 

 
 
 

 

NOTA: OMPLIR TOTES LES DADES I ENVIAR PER E-MAIL CONJUNTAMENT 

AMB EL  RESGUARD DE L'INGRÉS BANCARI. 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

    

 

e-mail: magolot@gmail.com 
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