
Benvolgudes famílies tabaleres.

Aquests 2 i 3 de desembre tenim la 1a SORTIDA CONJUNTA d’aquest curs!

I, de fet, és la PRIMERA sortida conjunta a la NEU de tots els anys que l’Esplai el Tabal porta funcionant!!!

Per poder veure neu anirem al poble de Castellà de N’Hug, a la casa de colònies La Closa, envoltats de 
muntanya i a metres del poble, un entorn fantàstic per gaudir del màxim d’aquesta impressionant 1a SORTIDA
CONJUNTA. 

El preu serà de 25€, que haureu de portar-los en metàl·lic els dissabtes 25 de novembre i el 2 de desembre.

Els horaris seran els següents:

- A les 9:30 quedem a la plaça del Tint perquè l’autocar ens porti a la casa de colònies. 

- Entre les 13:00 i les 14:00 del 3 de desembre podreu venir a la casa on es farà un DINAR POPULAR 
per les famílies, infants i joves, i de pas podreu recollir a les vostres filles i fills després de fer alguns 
jocs entre totes nosaltres.

- I malauradament haurem de deixar la casa lliure a les 17:00 del dia 3 de desembre.

Què cal portar per una sortida així?

 Roba d’abric (pantalons llargs, samarretes de màniga llarga, dessuadora/jersei, jaqueta/anorac, 
mitjons i roba interior).

 Roba de recanvi!
 Pijama llarg.
 Sac i coixinera.
 Botes de muntanya o bambes bones.
 Lot.
 Cantimplora.
 Necesser (raspall i pasta de dents, crema solar...).
 Esmorzar i dinar del dissabte!!

Només podran portar el menjar essencial pels àpats i queda prohibit portar aparells electrònics, tot allò no 
permès se’ls hi requisarà i només es tornaran els aparells electrònics a la família. 

Recordem que si algun infant o jove NO ha portat la fotocòpia de la targeta sanitària NO podrà venir a la 
sortida!!!

Esperem veure-us a totes i tots el dia 2 de desembre i el següent, al dinar popular.

Atentament

Monitores i monitors de l’Esplai el Tabal.


