
VESPA CLUB LLEIDA SORTIDES 2n TRIMESTRE 2019  

Més informació:  
   vespaclublleida@vespaclublleida.com 

Us presentem les sortides previstes pel segon trimestre:  Dissabte 27 d’abril: 1a Plantada de motos clàssiques Moto Club Seròs Anirem a passar la tarda a Seròs. Hi haurà sorteig de regals, servei de barra i música.  Sortida a les 16:15 h des de la Plaça Ricard Viñes.  Cap de setmana 4 i 5 de maig: 24è ExpoClàssic de Mollerussa Com cada any el Vespa Club Lleida estarà present a la fira ExpoClàssic de Mollerussa.  Si vols exposar la teva moto al nostre stand posa’t en contacte amb al Club. Aprofitem per demanar-vos ajuda per cobrir la presència al stand durant tota la Fira: Necessitem voluntaris per dissabte tot el dia i diumenge al matí. Qui vulgui col·laborar serà benvingut! En breu tindrem invitacions per tots el socis i acompanyants. Demaneu-les.  Dissabte 4 de maig: 6è GiroLambretta Trobada exclusiva per Lambretta a Esparreguera (Barcelona). Esmorzar, ruta pel voltant de les muntanyes de Montserrat, dinar i concert (38 €). Organitza el Vespa Club Reus conjuntament amb el nostre soci Jordi Aurin. Més informació al telèfon 649 544 445 i a jordiaurin@hotmail.com. Qui tingui interès que es posi en contacte amb el Club per concretar com s’organitza el viatge.  S’hi ha d’estar a les 9:00 h a Esparreguera (Barcelona).  Diumenge 12 de maig: 2a Vespada Pallaresa (Tremp) En motiu de la 55a Fira de Primavera de Tremp, l’Associació de Vehicles Clàssics del Pallars organitza un cap de setmana ple d’activitats.  
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Des del Vespa Club Lleida proposem anar-hi el diumenge com si fos una “sortida de diumenge” habitual. Cal avisar de quants serem. Sortida a les 8:30 h des de la Plaça Ricard Viñes. De tota manera, qui tingui ganes de marxa i estigui interessat en participar-hi tot el cap de setmana que es posi en contacte amb el Club i us coordinarem. Més informació al telèfon 626 349 863 i a classicstremp@gmail.com.   Dissabte 25 de maig: Camporrells Ruta fins a Camporrells on un amic del Club ens convida a esmorzar.  Obligatori anar amb Vespa o Lambretta (ja siguin clàssiques o modernes). Sortida a les 9:00 h des de la Plaça Ricard Viñes.  Diumenge 9 de juny: 15è Aniversari Vespa Club Lleida Ha passat un altre any i ja van 15!!!  Amb ruta, esmorzar de brasa a Torre-Serona, aperitiu i sorteig de regals. Conforme ens apropem a la data us anirem ampliant la informació. A les 9:00 h a l’aparcament de Barris Nord.  Diumenge 30 de juny: Visita col·lecció vehicles clàssics Ramon Tomàs Sortida fins a Alcarràs on esmorzarem i després visitarem la col·lecció de vehicles clàssics del nostre soci Ramon Tomàs. A les 9:00 h a la Plaça Ricard Viñes.   Salut i benzina!!! 


