9a CONCENTRACIÓ INTERNACIONAL WEEK-END 60`S

NOM PARTICIPANT_______________________________________________
SOCI Núm________________

DATA NAIXEMENT____________________

VEHICLE_________________

MODEL__________________

ANY_________

Núm ACOMPAYANTS____________ TOTAL PARTICIPANTS____________

DESCRIPCIÓ MENÚS I PREUS SOCIS


INSCRIPCIÓ ( bossa regals, placa commemorativa, samarreta, consumició benvinguda )
10.00€



DINAR DISSABTE

-



DINAR DIUMENGE
-



Amanida andorrana amb vinagreta de xarop de pinya d’avet
Arròs de muntanya
Begudes i postres
o
SOCI
núm.pax_____________Gratüit
o
ACOMPANYANT NO SOCI
núm.pax ________
12.00€

Amanida de tomàquet i formatge fresc
Fideuà a la marinera amb allioli
Begudes i postres
o
SOCI
o
ACOMPANYANT NO SOCI

núm.pax_____________Gratüit
núm.pax _________ 12.00€

SOPAR DISSABTE
-

PRIMER PLAT
Aperitiu a taula :
Assortimetns formatges artesans del Pirineu
Assortiments d’embotits d’Andorra
Croquetes casolanes de carn d’olla
Truita de patata andorrana

-

SEGON PLAT ( a escollir-ne un)
o
Pollastre de gra amb prunes i bolets
o
Llata de vedella d’Andorra al vi de gerds
o
Galta de porc estofada al forn

-

Begudes, postres , café i copa de cava
o
SOCI I ACOMPANYANTS

núm.pax______25.00€/pax

INFORMACIÓ // e-mail : aava@aava.ad // wassap : 00376 335110 // tel : 00376 861797 i 00376 335798 Lluís
Dejuan, President de l'AAVA

CELEBRACIÓ DEL 70è ANIVERSARI DE LA
MARCA SEAT A RITME DE POP ROCK
LLOC: Prat de l’Areny (Encamp) · DATA: 2 i 3 de juliol
PREU: 110€ INCLOU: Inscripció, placa commemorativa, bossa de regals, samarreta
oficial, targeta descompte gasolina per cada participant, dinar de dissabte i diumenge,
sopar amb les autoritats seguit de sessió d´auto-cine amb consumició gratuïta i crispetes,
excursions, actuacions en directe i visites durant tot el cap de setmana, rues i activitats.
+ INFO: aava@aava.ad i tel.: (+376) 335 798 (Lluís)

PROGRAMA
DISSABTE 2 DE JULIOL
09.00h
09.00h a 12.00h

12.00h a 13.00h
13.00h a 14.00h
14.00h a 16.00h
16.00h a 18.30h
18.30h a 21.30h
21.30h a 23.30h
23.00h a 23.30h
23.30h

Obertura del parc tancat del Prat de l’Areny, recollida de dorsals i bosses de
regals i samarreta
Exposició estàtica dels vehicles dins el recinte del Prat de l’Areny, plaça
St. Miquel i plaça del Consell, amb visites opcionals al Museu Nacional de
l'Automòbil (a 50m del parc i amb un 50% de descompte a l'entrada
2.5€) i al Museu Etnogràfic Casa Cristo (gratuït)
Rua pels carrers d'Encamp, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella
Concurs d'elegància i diverses activitats - Actuació Cor Rock d’Encamp
Dinar al Centre de Congressos d’Encamp amb menú típic andorrà
Sortida direcció Canillo, Coll d'Ordino, visita al mirador panoràmic del Roc
del Quer i Ordino
Shopping (opcional) - Tornada discrecional a Encamp i estacionament
dels vehicles al Prat de l’Areny (en front del Comú d’Encamp).
Sopar al Centre Cultural i esportiu d´Encamp amb assistència de les
autoritats i repartiment de premis i trofeus.
Repartiment de premis del concurs d'elegància
Sessió de Auto-cine (estil Americà) amb consumició i crispetes gratuïtes
per tots els participants al Prat de l’Areny d´Encamp.

DIUMENGE 3 DE JULIOL
09.00h
09.00h a 11.00h
11.00h a 12.00h
12.00h a 13.30h
13.30h a 16.00h

Obertura del parc tancat del Prat de l’Areny
Exposició estàtica dels vehicles i actuació del grup de ball en línia Principat d’Andorra BELA
Rua pels carrers d'Encamp, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella
Excursió a Beixalís
Dinar de germanor i cloenda de la concentració amb sorteig de regals

Els participants que ho desitgin, podran deixar els seus vehicles estacionats per la nit dins el
recinte del Prat de l’Areny, quedant tancat i vigilat pel servei de policia d'Encamp.
Tenim a la vostra disposició un llistat d'hotels d'Encamp a 50/100m del lloc de la concentració, amb preus a partir de 30 € amb esmorzar inclòs. Podeu fer les vostres reserves personalment o bé a través de l´organització del AAVA
Informació: aava@aava.ad o be al tel: 00 376 335 798 i/o 00 376 335 110 (Lluís Dejuan)
24h/24h.

Preu de la concentració (tot inclòs)......................110 € x pax

