
VII VESPACARAGOLADA 21/22-10-2016 

PROGRAMA: 

DIVENDRES DIA 21 

Pels quals s'animin a venir el divendres es poden allotjar en: 

Hotel AC  http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/ildll-ac-hotel-lleida/ 

Hotel IBIS  http://www.ibis.com/es/hotel-7589-ibis-lleida/index.shtml 

Els preus oscil·len entre 40-60€. Per al sopar anirem al Rest. La tosca (Lleida) variat 

de pica-pica, embotit variat, braves, orella, calamars, etc…. 

DISSABTE DIA 22 
8.30 A 10.00 h. Inscripcions i lliurament de credencials per tots els inscrits. Lloc 
Restaurant Paddock brasa (abans Rest. La Mina) Camí de la Mariola, 56 (LLEIDA 
25192) http://goo.gl/maps/odh7m 

Com arribar de diferents adreces al restaurant Paddock brasa punt “B”  
https://goo.gl/maps/cdupm 

10.00 h. Sortida adreça L´Espluga calba per visitar el Castell  

http://www.catalunya.com/castell-de-lespluga-calba-17-16003-86 i prendre un refrigeri. 

Dipòsits plens, la ruta té una distància de 95 Km. Anada i volta. Posteriorment partirem 

cap al Restaurant Paddock on menjarem i sortejarem els regals, hora aproximada 

arribada restaurant 14.30-15.00 hores. 

RUTA: 1ª Fase   https://goo.gl/maps/pG9Txc8sqXK2 

            2ª Fase   https://goo.gl/maps/RzcVFr3qAeQ2 

MENU: 

Majors: Assortit de tapes, Caragols dues classes, llonganissa a la brasa amb 

guarnició, gelat, vi, aigua, cafès. 

“Hi ha opció d'escollir altres plats si és molt necessari” 

Nens/as: Macarrons, llom o pollastre amb patates, gelat, aigua, refrescs…. 

INSCRIPCIONS I PREUS: 

Per inscriure's entrar en: WWW.VESPACLUBLLEIDA.COM i emplenar formulari 

d'inscripció. 
Participants o acompanyants sol dia (22)   35.00€    Nens/es 20.00€ 
Participants o acompanyants dies (21-22)  50.00€ 
Les inscripcions es realitzaran mitjançant ingrés o transferència bancària al següent 

número de compte: ÉS44 0182 3401 3402 0156 8954 (BBVA). 
IMPORTANT LES PREINSCRIPCIONS FINALITZESSIN EL DIA 9-10-2015.  
Enviar justificant de l'ingrés o transferència indicant nom i cognom al correu: 
vespacaragolada@vespaclublleida.com 
CONTACTE: 607379244 Carlos Saltó 
NOTA: Tots aquells/as simpatitzants que tinguin vespa – lambretta i no vulguin 
inscriure's, es poden apuntar a la ruta que tindrà sortida a les 10.00 hores del 
Restaurant Paddock brasa. (Se li efectués lliurament d'un obsequi V.c.ll.) 
 
*** MES INFORMACIO: WWW.VESPACLUBLLEIDA.COM *** 
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