
SOPAR DE NADAL
(divendres, 12 de desembre)

El pròxim divendres dia 12 de desembre a les 22 hores a la bocateria Tràfic de Bocates (carrer Roters,16 de la ciutat de
València), celebrarem, com tots els anys, el sopar de Nadal. Es obligatori, per fer-nos una idea de quanta gent anirem,
enviar un correu electrònic a Armand que confirme la teua asistència i amb quanta gent aniràs.

Coordinador: Armand Congost: acongost@gmail.com

Estancia: Les Arcs 1800.
Incluye:
Bus: (Valencia - Les Arcs - Valencia).
Estancia de 7 noches: entrada sábado 27 de diciembre. Salida sábado 3 de
enero.
Apartamentos: Charmettoger. Dúplex de 6 plazas. 
Forfait: 6 días en dominio Les Arcs.
Seguro, sabanas y tasas incluidas.
Precio: 539 euros (limitado a 50 plazas).

Coordinador: Toni Tempest
Teléfono: 653 662 869 - c.e: tonitempest@hotmail.com

DESEMBRE DE 2008

En este enviament us informem de les eixides preparades
per aquest mes. Esperem que us agraden i ja sabeu, si
voleu proposar alguna eixida no dubteu en posar-vos en
contacte amb Vicent Vilar (963 262 207), coordinador de
viatges, o envieu els vostres suggeriments al correu del
club que, com sabeu, és cimvalencia@ono.com. Si teniu
alguna projecció de diapositives que voleu ensenyar-nos
parleu amb la coordinadora de projeccions i xerrades Rosa
Artes (963 262 207) i si penseu en alguna activitat social
telefoneu a Carles Ivars (963 600 289) que és el coordi-
nador d'activitats socials.

Més avall trobareu les tarifes per a l'any 2007 de les targe-
tes federatives i la quota del club. Tot aquell que vulga la
targeta federativa per a l'any vinent, independentment de
si la té en l'actual, ha d'enviar un correu a victor_manzana-
res@yahoo.es o posar-se en contacte per telèfon amb
nosaltres per indicar-nos què targeta federativa desitja. La
quota del club per a l'any 2007 es carregarà automàtica-
ment en el compte de tots els socis que tinguen domiciliat
el pagament, llevat que s'indique el contrari. En canvi, no
ho farem així per a les targetes federatives i és indispensa-
ble sol·licitar-les al club directament.

XARRADES, PROJECCIONS I ACTIVITATS SOCIALS

ESTACIÓN DE ESQUÍ LES ARCS - ALPES 
De disssabte 27 de desembre de 2008 al dissabte 3 de gener de 2009

EIXIDES MES DE DESEMBRE DE 2008



TARGETES FEDERATIVES 2009

Si estàs interessat a traure't la targeta federativa per a l'any
2009, envia'ns un c.e. (victor_manzanares@yahoo.es), o
telefona al 963 489 784 (contestador de 9 a 14 h).
La quota per a l'any 2009 continua sent de 12 euros. Si no
disposem del teu compte corrent el compte d'ingrés és
Bancaixa 2077-0720-81-1101017783. Telefona al 963
263 594 (Enrique) per a confirmar l'ingrés i donar les dades

necessàries: nom i cognoms, data de naixement, adreça,
codi postal, ciutat i número de compte complet amb els 20
dígits. Així a començament de cada any passarem per banc
automàticament la quota anual.
Els preus per a l'any 2009 de les targetes són (la federació
cobra un recàrrec per tramitació de 5 euros per qualsevol
ampliació sol·licitada):

Tipus de targeta Adults: a partir de 18 anys Juvenil: de 14 a 17 anys Infantil: fins a 13 anys 

A  53,15 euros 39,65 euros 22,28 euros

B1 72,75 euros 59,25 euros 35,98 euros

B2 100,00 euros 86,50 euros 75,53 euros

B3 127,30 euros 113,80 euros 102,83 euros


