11 PUJADA ALS ÀNGELS!!
Benvolgudes i benvolguts escoltes, mares, pares, germanes, germans, àvies, avis, tietes,
tiets, gossos, canaris,... famílies! Us portem amb vosaltres la primera sortida del curs: la
pujada als Àngels! Que tindrà lloc el pròxim 23 d’Octubre!
Quedarem a les 10:00h del matí a la plaça del Cul de la Lleona, no per fer-li un petó
ni fotografies, sinó per començar la caminada. Cada branca es reunirà a un punt diferent:
•

Castors/Llúdrigues: davant del Cul de la Lleona

•

Llops/Daines: davant de les escales de les escales de Sant Fèlix

•

Ràngers/Guies: davant la gelateria “La Lletera”

• Pioners/Caravel·les: davant del Pont de Sant Feliu
Des d’allà anirem caminant a un ritme apte per a tots fins a arribar a dalt del santuari,
sense deixar de banda la il·lusió, l’alegria i el bon ambient.
Un cop arribem tots a dalt, podrem recuperar forces amb una increïble arrossada ( de la
mà dels mateixos que van preparar el dinar dels 30 anys!!) per dinar, i quan acabem de
fer petar la xerrada, aproximadament cap allà a les 17:00 de la tarda, anirem baixant tots
juntets altra vegada fins a Girona.
Tot plegat per l’increïble i mòdic preu de 13€ per persona, que inclourà el dinar,
picapica, cafè, plats i coberts. MOLT IMPORTANT entregar el paper per CORREU a
la branca a la que pertany l’escolta, abans del dimecres 19 d’octubre.
CORREUS:
•

aearrels.cll@maristes.cat

•

aearrels.lld@maristes.cat

•

aearrels.rg@maristes.cat

•

aearrels.pc@maristes.cat

•

aearrles.rov@maristes.cat

CAL PORTAR :
•

Roba i calçat còmode per caminar

•

Cantimplora

•

Dessuadora, camisa i fulard (si es té)

En cas de pluja se suspendria la sortida

EL PAGAMENT S’HA DE FER PER TRANSFERÈNCIA AL NÚMERO: ES89 0075 0009 41 0601759813

El pare/mare de l’escolta:
Nombre de familiars (contant l’escolta):

x 13 € =

Signatura
Al·lèrgies o intoleràncies:____________________________________________

