Terrassa, maig de 2016

DIUMENGE 5 JUNY: SORTIDA OLOT – LA FAGEDA
Pel proper diumenge dia 5 de juny hem organitzat una sortida a Olot, on visitarem la Cooperativa La
Fageda, farem una petita excursió per La Fageda d’en Jordà i, per acabar, dinarem tots plegats en un
restaurant de la zona.
La planificació prevista és la següent:
9:30h – Visita a la Cooperativa La Fageda: gaudirem d’una visita guiada a La Cooperativa, on
veurem des de la seva granja fins al procés de producció dels seus coneguts productes làctics, per
acabar amb un petit tast dels mateixos. EL COST DE LA VISITA L’ASSUMEIX L’AMPA.
11:30h – Farem una petita excursió (unes 2h) per La Fageda d’en Jordà: acompanyats per uns
guies que en explicaran les particularitats i la història de la fageda més coneguda i espectacular de
Catalunya
14:30h – Dinar a un restaurant de la zona volcànica: on ja tenim tancat un menú per adults i un altre
per als nens. Si algú té algun tipus d’intolerància que ens ho faci saber per poder-ho parlar amb el
restaurant.

El punt de trobada serà directament a La Cooperativa La Fageda, a les 9:15h, per entrar
tots plegats a les 9:30h a fer la visita.
El cost total (excursió guiada per La Fageda d’en Jordà + dinar serà de 25€ per adult i 15€
per nen menor de 10 anys. Ho pagareu el mateix dia 5 a Olot. (estem intentant ajustar una
mica més preu amb restaurant)
Persones de contacte: David 628991755

Sergi 609704578

Us hi esperem! No us ho podeu perdre.

Apunteu-vos a les llistes que trobareu a les secretaries, o al correu info@ampakarmel.cat
Anoteu el nom de la família, adults i nens que hi vindreu i un telèfon de contacte.
MOLT IMPORANT QUE ENS INDIQUEU NÚMERO DE PERSONES (ADULTS I NENS) QUE
ANIREU AL DINAR
DATA MÀXIMA INSCRIPCIÓ: DIJOUS 2 DE JUNY

