Molt bones Pioners i Caravel·les del CAU Flos i Calcat d'Arenys de Mar, des de la
companyia de Creuers TRANSCAULINES us informem que formeu part de la tripulació
d'aquest magnífic creuer amb polsereta “tot-inclòs” durant 9 dies (del 21 al 30 d'Agost) on
navegarem per el meravellós parc natural del Cadí-Moixeró recorrent part del Camí dels
Bons Homes, GR 107 i el PR 124. Embarcarem al vaixell el dia 21 d'Agost a les 8:00 del
matí davant del Calisay. El capità demana puntualitat i us vol veure absolutament ben vestits
per a l'ocasió...
La vida a bord d'aquest creuer serà fantàstica, us esperen activitats diürnes i nocturnes de tota
mena, música en directe, teatre i espectacles, SPA en alta mar, esport i fitness, compres a la
boutique, dormir en camarots i suits, menjars i menús especials i deliciosos, i sobretot
gaudireu d'una càlida hospitalitat per part del capità del creuer, ni més ni menys que el famós
Jonny me lavo, i de les vostres caps que farà que cada dia d'aquest viatge sigui únic.
Què cal portar per gaudir d'aquesta experiència?
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Esmorzar i dinar del primer dia (no tot està inclòs...)
Plat, got, coberts i cantimplora plena
Sac i màrfega
Banyador, tovallola i xancles de riu
Calçat de muntanya i mitjons còmodes per caminar
Roba de recanvi i roba interior (la mínima perquè la motxilla no ens pesi)
Roba d'abric (almenys un pantaló llarg i una dessuadora)
Capelina o cangur per si plou
Samarreta Blanca per tenyir
Gorra i crema solar
Estris d'higiene personal (raspall i pasta de dents, desodorant, xampú, pinta, cacau...)
Una motxilla petita dins de la motxilla gran per quan atraquem als ports i fem visites
turístiques
Lot i repel·lent de mosquits
Una caixa mitjana de llumins buida (IMPORTANTÍSSIM!!!!)
NO US OBLIDEU DEL FULARD SISPLÓ!!!
TAMPOC US OBLIDEU DE LA TARGETA SANITÀRIA ORIGINAL I EL DNI ORIGINAL!!
RES DEL QUE NO ESTIGUI AQUÍ ESCRIT NO CAL PORTAR-HO!!!!

El preu a pagar per aquest paquet turístic integrat és de 165€ que cal ingressar al compte
corrent del CAU - ES97 2100 0029 1402 0036 9401 -. Cal fer l'ingrés abans del dia 20
d'Agost. Recordeu posar el nom del noi o noia i al costat “Campaments PICS” quan feu l'ingrés.
El dimecres 30 d'Agost a les 12h ens passareu a recollir al terreny CAMP D'EN JOU a SALDES
(Berguedà). Més endavant passarem la ubicació exacte del terreny.

