
Benvolgudes famílies,
Tal i com us varem comentar, 
us convoquem a la darrera 

-
2011!
Donem el tret de sortida a la 
nostra 3ª Acampada de 
Xafafarigoles, tornem al 
prepirineu però aquest cop a 
Àger  (Lleida).

Us hi esperem a tots!
Amunt PereIV

(Comissió Sortides en Familia)

Ager



PROGRAMA ACAMPADA 2011
El programa del cap de setmana preparat és el següent:
Dissabte 9 de Juliol del 2011
- .
- 11H sortida en canoes pel congost de 
Mont-rebei.

- dinar durant la activitat (dut de casa)
- plantada de tendes.
- temps lliure
- sopar comunitari
Diumenge 10 de Juliol de 2011
- activitats de aigua 
- arrossada
- acomiadament
*val a dir que es pot pujar divendres

Congost del Mont-rebei



PREUS
Estada al càmping
- Adult 5,50
- Nens 4,50
- Tenda 5,50

INTENDÈNCIA
Preus menjar :
- sopar dissabte,  esmorzar i dinar diumenge adult 19 
- sopar dissabte, esmorzar i dinar diumenge nens 16 
Sopar dissabte: truita patates, embotit de la comarca,
pà amb tomàquet, vi, aigua i fruita:
Dinar diumenge: arrós a la cassola, amanides, 
pà amb tomàquet, vi, aigua i fruita
Kayak: 10

*Us recordem que cada família haurà de portar el dinar de dissabte.



COM ARRIBAR
Barcelona A-2 direcció LLeida.
Prenem la Sortida 504,  C-53 direcció Balaguer
Trencarem per la sortida Balaguer Nord Àger i desprès de 
creuar Balaguer continuem fins Ager

de la localitat.

www.campingager.com

Qualsevol dubte que tingueu no dubteu a posar-vos
en contacte amb  nosaltres.
www.grup.excursions.pereiv@gmail.com



QUÈ CAL PORTAR

necessitareu el següent:

-Tenda de campanya
-Aïllants
-Sacs
-Lots
-Plats, coberts i gots
-Cantimplores
- fogonets i cafeteres seran ben rebudes
- Si voleu fer una capbussada a la piscina no us oblideu el banyador, 
xancles, barret i crema solar

* portar , doncs tot i que 
altitud de 642

m al vespre pot refrescar.



COM APUNTAR-SE
PereIV.

grup.excursions@gmail.com o bé ens 
ho comuniqueu verbalment, indicant-nos el següent:
-
de canoes.
Per tal de formalitzar la inscripció rribar e 
30 , a una de les tres famílies que us indiquem  tot  seguit. En acabar 

l'import total.

Família Salas-Pavia tel 630730796
Família Montmany-Surroca tel 627899498
Família Borràs-Portell 687599230

Ambdós casos la data límit serà el 03 de juliol.

Ens veïem a Àger!
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