Ia concentració

SUPERCARS
COSTA DAURADA 2014

La Pineda - Vila-seca
4, 5 i 6 d’abril -TARRAGONAPatronat Municipal de Turisme de Vila-seca

Ajuntament de Vila-seca

PROGRAMA

T. 00376 324500

DIVENDRES 4 D’ABRIL

18h00 a 20h30: Inscripcions dels primers participants a l’Hotel Gran Palas 5***** La Pineda - Vila-seca (Tarragona)
21h00: Sopar dels participants (bufet lliure)

DISSABTE 5 D’ABRIL

8h30 a 10h30: Inscripcions del 2n grup a l’Hotel Gran Palas i lliurament dels regals:
- Rellotge Supercars 2014 per senyor i senyora.
- Ampolla de vi priorat criança. Celler Clos Galena www.closgalena.com.
- Regal sorpresa Supercars per senyora.
10h30: Sortida direcció l’Ametlla de Mar on es podrà gaudir durant el matí d’un passeig en catamarà per visitar les granges
de Tonyina Roja del Grup Balfegó (Tuna Tour) i de visites guiades i històriques per la població.
14h00: Dinar a l’Hotel Ametlla Mar 4****.
16h00: Cronometrada al Circuit de Calafat on hi haurà trofeus per a tots els participants. Les senyores podran visitar el
Museu de Ceràmica Popular (el desplaçament es farà amb autocar)
19h00: Concurs i exposició de tots els vehicles al passeig de Pau Casals de la Pineda i premi pels tres vehicles més
espectaculars.
21h30: Sopar pels participants a l’Hotel Gran Palas i sorteig de:
- 2 sistemes de detecció de Radar de la marca ESCORT d’un valor de 1500€ KPSPORT
- 4 càmeres GoPro HD d’un valor de 1000€. Per gentilesa de KPSPORT
- 2 caixes Clos Galena col·lecció art i vi d’un valor de 1000€
- 8 caps de setmana d’esquí per a dues persones (hotel i forfait inclòs) gentilesa de l’Hotel Anyós Park 4**** i Vallnord.
- Un cap de setmana per a dues persones al proper Formula 1 Gran Premio de España de Barcelona (dues tribunes i hotel) per
gentilesa de Circuit de Barcelona-Catalunya i Hotel Continental Palacete.
- 1 viatge per a dues persones a Sant Petersburg (Rúsia) per gentilesa de Izaguirre.
- 3 rellotges marca MomoDesign per un valor de 690€ per gentilesa de Diverso Distribuidora.
23h00: Sortida en bus al Casino de Tarragona. Ball i entrega de trofeus.

DIUMENGE 6 D’ABRIL

8h30: Sortida del passeig de Pau Casals de la Pineda per diferents pobles de l’interior de la provincia de Tarragona, on es
farà una gimcana foto ruta.
- Premi pel 1r. classificat: un viatge a NovaYork per a dues persones gentilesa de Carrau Corp. Abogados
- Premi pel 2n., 3r. i 4t. classificats, tres rellotges Festina (Tour de França) per un valor de 1.050€
12h00: Espectacle Al Delfinari Aquopolis de la Pineda.
13h00: Dinar a la Marina Port Tarraco (Port de Tarragona)
15h00: Fi de la concentració
INSCRIPCIONS (preu per persona) (consultar preu habitació individual)
Inscripció núm. 1: 0€ La inscripció inclou: regals, excursió en catamarà, dinar de dissabte, entrada al circuit, trofeu,
gimcana foto ruta del diumenge, espectacle de dofins i el dinar al port de Tarragona.
Inscripció núm. 2: amb una nit d’hotel de 4* 0€ en 5* 0€
La inscripció inclou: el mateix que la núm. 1, més sopar, sorteig de regals i nit d’hotel del dissabte.
Inscripció núm. 3: amb dues nits d’hotel de 4* 0€ en 5* 0€
La inscripció inclou: el mateix que la núm. 2, més sopar i nit d’hotel del divendres.
Inscripció núm. 4: amb tres nits d’hotel de 4* 0€ en 5* 0€
La inscripció inclou: el mateix que la núm. 3, més sopar i nit d’hotel del diumenge.
INSCRIPCIONS / Inscripcions limitades
Ingrés a BANC SABADELL S.A.
IBAN: ES 16 0081 1756 67 0001023008 / BIC: BSABESBBXXX
Al realitzar l’inscripció envieu per fax (00376 869 858) o per correu electrònic ferrariclub@andorra.ad la còpia de
l’ingrés i el formulari d’inscripció que trobareu a la nostra pàgina web www.jcracingandorra.com
Tancament de les inscripcions, 17 de març de 2014 / Recàrrec d’un 50% a partir del 18 de març de 2014

