Agrupació Astronòmica d'Osona

C.Pare Xifré, 1-3, 3r. 08500 Vic (Barcelona)
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2007-08-28
Benvolguts consocis:
Rebeu aquesta circular d'urgència, referent només a l'anada a Madrid i a Yebes pel Pont del
Pilar, segons el programa adjunt, perquè l'agència de viatges diu que no ens pot garantir les reserves de
l'hotel més enllà del dia 6 de setembre. Mirarem si aquest termini es pot allargar, però de totes maneres
és millor que els que ja tinguin previst anar-hi facin la inscripció de seguida. Més enllà d'aquesta data
només farem les inscripcions a títol provisional fins que no es confirmi la disponibilitat d'habitació.
En cas necessari i segons la capacitat de l'autocar, les places s'adjudicaran per rigorós ordre
d'inscripció en ferm. La inscripció en ferm comporta el pagament de 50 € a compte per persona, no
retornables, tret del cas que aquella persona que finalment no pogués venir, ella mateixa es trobés un
substitut. Com podeu veure, el preu definitiu dependrà de si arribem o no arribem al nombre de 40
inscripcions. Si algú vol tenir habitació individual, també cal que ho digui.
El pagament es pot fer mitjançant un ingrés o transferència al compte corrent de l'Agrupació nº
2041 0102 9100 4001 1744 de la Caixa de Manresa (oficina c. de Verdaguer 12, de Vic), especificant el
nom de les persones inscrites, o bé en efectiu a l'Agrupació o a qualsevol membre de la Junta fins al dia
6 de setembre.
Ens cal agrair molt especialment la gentilesa del nostre consoci i soci honorari Pere Planesas,
Cap de Servei de l'Observatorio Astronómico Nacional i coordinador de l'Anuari de l'Observatori, que
ens ha facilitat aquesta visita i que ens acompanyarà i ens il·lustrarà amb les seves explicacions. Us
recomanem molt especialment aquesta visita, sobre tot als que ja van assistir a la que vam fer a Yebes el
6 de març de 1993. Us hi esperem.
A primers de setembre ja rebreu la circular habitual amb la programació del 4t trimestre, fins a
finals d'any.
Cordialment.
LA JUNTA

AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA D'OSONA.
VIATGE A MADRID I YEBES
DEL 12 AL 14 D’OCTUBRE DE 2007

Divendres 12. VIC - MEDINACELI - ALCALÁ DE HENARES
Sortida de Vic a les 7 del matí, de l'estació d'autobusos.
Dinar a un Restaurant de Medinaceli (470 Km).
Després de dinar, visita a Medinaceli i Sigüenza.
Arribada a Alcalá de Henares cap a les 20:30 h.
Sopar i dormir a l’Hotel.

Dissabte 13. ALCALÁ - MADRID - GUADALAJARA - HORCHE - YEBES - ALCALA
Sortida d'Alcalá de Henares a les 09:00, després d’esmorzar a l’Hotel.
Arribada a Madrid a les 09:45.
Temps lliure per visitar el parque del Retiro fins a les 10:30.
10:30: Visita a l'antic Observatorio Nacional: Edifici Villanueva, Sala Meridiana, Biblioteca i Telescopi de W.
Herschel (reconstruït). Durada de la visita: 2 hores.
12:30: Sortida cap a Guadalajara i Horche. Durada del trajecte 1h 30m.
14:00: Dinar a l’Hotel La Cañada d’Horche.
15:30: Visita al Centro Astronómico de Yebes: Torre solar, Astrògraf doble, Radiotelescopì de 14 m i el nou
Radiotelescopi de 40 m. Durada de la visita 2h 30m.
18:00: Tornada cap a Guadalajara i Alcalá de Henares.
Sopar i dormir a l’Hotel.

Diumenge 14. ALCALÁ - CALATAYUD - VIC
Esmorzar.
Temps lliure per visitar Alcalá de Henares fins les 11:30 del matí.
Sortida i dinar a Calatayud.
Arribada a Vic de 7 a 8 del vespre.

PREU PER PERSONA:
- Amb habitació doble:
- Amb individual
:

Mínim 40 persones
207 €
247 €

Mínim 20 persones
247 €
287 €

INCLOU:
-

Autocar per a tot el trajecte indicat amb les despeses del xofer incloses.
Hotel Partner Cisneros d’Alcalá de Henares, 3*, 2 nits mitja pensió.
Dinar a Medinaceli, Horche i Calatayud.
Begudes incloses en tots els àpats.
Assegurança.
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