P R O G R A M A TROBADA ARAN-AGOST 2019
Dies 22,23,24 i 25 d’Agost 2019
RESERVADA A SOCIS I ACOMPANYANTS. PLACES LIMITADES, PER RIGORÓS ORDRE
D’INSCRIPCIÓ.

Dijous dia 22:
Arribada durant el dia a l’HOSTAL MALIDA (Plaça dera Mola, s/n, Casau) Sra. Silvia Nus, telèfon 0034 973 640 919.
20:00 h: Trobada a l’Hostal de tots els participants. Després d’un intercanvi d’opinions anirem a les
21:00 h: Sopar a Era Coquela.

Divendres dia 23:
08:00 h: Esmorzar.
09:00 h: Sortida al camp a la recerca de Fongs. Zona i lloc de trobada a decidir. Dinar de pícnic al camp.
17:00 h: Tornada a l’Hostal i condicionament dels bolets que s’hagin trobat.
21:00 h: Sopar especial a l’Era Coquela (pot variar).

Dissabte dia 24:
08:00 h: Esmorzar.
09:00 h: Sortida al camp a la recerca de Fongs. Zona i lloc de trobada a decidir. Dinar de pícnic al camp.
17:00 h: Tornada a l’Hostal i condicionament dels bolets que s’hagin trobat
21:00 h: Segons estigui el temps atmosfèric, sopar de comiat (pot variar).

Diumenge dia 25:
09:00 h: Esmorzar.
09:30 h: Farem balanç de la trobada i
11:00 h: aproximadament, tornada a casa.
IMPORTANT, a tenir en compte
Com sabeu a la Val d’Aran, des de fa cinc anys, la collita de bolets està regulada i, com visitants
amb pernoctació, gaudirem dels permisos corresponents. Les zones de bosc o prats a visitar
estaran determinats per la informació directa que rebrem dels forestals.
També, i amb la cura necessària, recollirem mostres de bolets, que deixarem a la guarda i custòdia
de l’Hostal Malida, per a què es puguin aprofitar en l’Exposició de Bolets que, com cada any, farà
la Societat Catalana de Micologia el mes de setembre.
El pressupost per persona en cambra doble pel total de pernoctacions i dietes s’ha previst en
165 euros i per cambra individual en 180 euros, que podria variar segons els participants
apuntats. ELS INTERESSATS HAURAN DE FER RESERVA AL MÉS TARDAR EL 15 D’AGOST,
ingressant una bestreta de 75 euros per persona al compte de CAIXABANK IBAN ES35 2100
5516 8301 0008 1033, amb el concepte: TROBADA ARAN-AGOST 2019 i el seu COGNOM.
Els organitzadors, es reserven la possibilitat de que hi hagi algun canvi en el programa.
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