
 
Inscripció viatge Nadal 2022 

 

AUTORITZACIÓ VIATGE A MONTAUBAN 

17-18 DE DESEMBRE DE 2022 

 
1 ) En/na .......................................................................................................... amb DNI....................................... 

i amb domicili a ...............................................................................................................................................  

població .................................................    i amb tel. mòbil de contacte ............................................................... 

Habitació doble compartida amb en/na ......................................................................... amb DNI........................ 
 
i tel. mòbil de contacte ...........................................................   
 
 
PROGRAMA del viatge:  
 
Dissabte dia 17 de desembre 
-Sortida  Campdevànol:  a les 8:00h des de la parada d’autobús a la plaça Antoni Mª Claret i davant  de l’Hospital.  
 
-Durant el trajecte cap a Montauban, aturada a Foix, capital de la regió de l’Arieja: dinar i visita. Es recomana portar 
esmorzar pel primer dia. 
 
-Arribada a Montauban, visita del Mercat de Nadal. 
 
-Al capvespre, espectacle ‘Festival de les Llanternes de Montauban 2022’. Es tracta de l’espectacle de llum més gran 
de tot Europa, que cada any es fa a una ciutat diferent. El sopar es podrà fer a les parades gastronòmiques que hi 
haurà al recinte i anirà a càrrec de cada participant.  
 
-Allotjament al Hotel Abbaye des Capucins Spa & Resort (Hotel de 4*). 
 
Diumenge dia 18 de desembre 
 
-Esmorzar a l’Hotel i tot seguit visita comentada al municipi de Montauban. 
 
-Dinar a Mirepoix, una joia arquitectònica de l’Arieja, amb temps per visitar el poble. 
 
-Visita a Camon, anomenat el municipi més bonic de França i que va tenir gran importància durant l’Edat Mitjana. 
 
-Retorn cap a Campdevànol. Arribada aproximada cap a les 21h.  
 
(Programa provisional subjecte a possibles canvis) 
 



 
 
ACCEPTO les condicions del viatge a Montauban previst pels dies 17 i 18 de desembre de 2022, que s’enumeren a 
continuació: 
 

• TERMINI: Les inscripcions es portaran a terme a partir del dia 28 de novembre i fins el dia 05 de desembre 
(o fins exhaurir places) a les oficines municipals de 9 a 13.30 h. 

• PREU: El preu total del viatge és de 195 € per persona en habitació doble.  
• El preu del viatge inclou: dinar dissabte, esmorzar diumenge, nit a l’Hotel assignat en habitació doble 

(suplement individual de 40 euros), dinar diumenge i trasllats amb autobús. Les entrades a l’espectacle del 
Festival de Llanternes 2022 anirà a càrrec de l’Ajuntament de Campdevànol. 

• MOLT IMPORTANT: En el moment de la inscripció cal fer la totalitat del pagament i portar el comprovant 
• REEMBORSAMENTS: No es retornarà en cap cas la reserva efectuada. 
• DOCUMENTACIÓ: Portar el DNI vigent i la targeta sanitària europea durant el viatge. 
• PAGAMENT: 

Hotel Abbaye des Capucins Spa & Resort 4 * 
Persones CONCEPTE TOTAL A PAGAR  
     2 Preu viatge per persona en habitació doble ( 195 €)  390 €  
Persona CONCEPTE TOTAL A PAGAR  
     1 Preu viatge per persona en habitació individual (235€)  235 €  

 
Cal fer el pagament mitjançant el codi de barres que us entregaran a l’oficina de 
l’Ajuntament de Campdevànol 
 
ENTENC i ACCEPTO aquestes condicions i, per això, signo la present autorització. 

Signatura de l’interessat . Campdevànol  a  ..............de.................  de 2022  

 

 

 
 

 

Viatge organitzat per :  Ajuntament de Campdevànol 
 

                                          
 
 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals us informem que les 
vostres dades seran recollides, incorporades i tractades al fitxer de Cultura, promoció econòmica i Turisme de l’Ajuntament de 
Campdevànol. L’òrgan responsable del fitxer és l’Ajuntament de Campdevànol i en qualsevol moment, pot sol·licitar l'accés, rectificació, 
supressió i exercir la resta dels seus drets, mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Campdevànol, plaça Anselm Clavé número 1 – 
17530 Campdevànol. Les dades de caràcter personal facilitades es poden cedir o comunicar a una altra administració pública en els supòsits 
previstos a la Llei Orgànica 3/2018. 
 
  

 
 
 
 
 


