INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)
Secció Espanyola – Comunitat Autònoma de Catalunya
AGRUPACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA (1994-2018)

"Organització no governamental (ONG) amb estatus consultivo (especial) davant el Consell Econòmic i Social
de les Nacions Unides i amb estatus consultiu a l'Organització d'Estats Americans i la UNESCO ".

SERVO PER AMIKECO

II TROBADA DE CONVIVÈNCIA
IPA TARRAGONA
DATA: Dissabte 16 de juny 2018
LLOC: Tarragona
NÚM. DE PLACES: 58

COL·LABORA:
(data límit per inscripció 10 de juny o al completar-se les 58 places)

PROGRAMA:
Dissabte 16:
10:30 -Trobada al Portal del Roser per fer una visita al casc antic de Tarragona, amb entrades a les
Muralles, Pretori Romà, Circ Romà i Amfiteatre.
14:45 a 17:15 Dinar
19:15 Sortida des del Barri del Serrallo (parada de bus rotonda del Moll de Costa amb Moll de
Pescadors) amb el trenet turístic fent una ruta per les parts més emblemàtiques de la Ciutat (amb àudio
guia) retornat al mateix lloc de sortida (aproximadament 50 minuts)
20:30 Sortida des del Barri del Serrallo amb la “Golondrina”, per fer una ruta per la costa Tarragonina
fins i retorn al Port.
Un cop tornem al Port, gaudirem del sopar a bort amb:
Beguda, Musclos, Llagostins, fideus arrossejats amb sèpia, coca de xocolata amb cava i cafè.
Es lliurarà un obsequi a cada assistent.
Preus:
Teniu tres opcions:
Complet = Visita casc antic + dinar + trenet + golondrina + sopar = 38€ p.p,
*menors de 10 anys que ocupin seient a la golondrina = 20€ (màxim 10 menors)
Visita casc antic + dinar = 20€ p.p.
*menors de 10 anys 12
Trenet + golondrina + sopar = 20€ p.p.
*menors de 10 anys que ocupin seient a la golondrina = 10€ (màxim 10 menors)
*IPA Tarragona te un acord signat amb l’hotel Tàrraco Park****, si hi truqueu us faran un descompte
al mostrar el carnet de soci d’IPA.
*Si el número de persones inscrites per cada soci, son més de 4, s’estudiarà el cas particularment.

OFICINA IPA TARRAGONA
Adreça: C/ Arquebisbe Josep Pont i Gol 8 – C.P. 43005 TARRAGONA
Atenció al Soci: ipatarragona@ipatarragona.org
WEB: www.ipatarragona.org
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FULL D’ INSCRIPCIÓ.
II TROBADA DE CONVIVÈNCIA
IPA TARRAGONA.
“16 DE JUNY DE 2018”
-MARQUEU UNA DE LES 3 OPCIONS:
Visita casc antic + dinar + trenet + golondrina + sopar = 38€ p.p,
*menors de 10 anys que ocupin seient a la golondrina = 20€
Visita casc antic + dinar = 20€ p.p. *menors de 10 anys 12
Trenet + golondrina + sopar = 20€ p.p.
*menors de 10 anys que ocupin seient a la golondrina = 10€

PREGUEM QUE LES DADES SIGUIN EN MAJÚSCULES I EN LLETRA CLARA:

Soci de IPA nº_________ Delegació o Agrupació:____________________
NOM__________ ________COGNOMS_____________________________
COS POLICIAL ____________________POBLACIÓ _________________
TEL. _____________CORREU ELEC.______________________________
NOMBRE DE PERSONES: Adults:______ Menors de 10 anys ______
L’ ingrés s’ha de fer al Banc Sabadell, núm. de compte: ES04 0081 5289 0100 0108 5615
*Fer constar el còdic 010 nom i cognoms del soci.
*El justificant d’ ingres i aquest full s’ ha d’ enviar a: ipatarragona@ipatarragona.org

COL LABORA:
OFICINA IPA TARRAGONA
Adreça: C/ Arquebisbe Josep Pont i Gol 8 – C.P. 43005 TARRAGONA
Atenció al Soci: ipatarragona@ipatarragona.org
WEB: www.ipatarragona.org

