VIATGES

NADAL 2022

Preparats per a una nova aventura?

Marxem de vacances!
Condicions d'inscripció

QUI ES POT INSCRIURE?

-Persones amb discapacitat intel•lectual majors de 12 anys
residents a Catalunya.
-Per a aquells que s’inscriuen per primer cop, caldrà realitzar
una entrevista prèvia. Truqueu per demanar dia i hora:
93.274.98.10

DATES INSCRIPCIÓ
-Federats actius i centres socis: a partir del dimarts 15 de
novembre a les 10:00 h.
-Federats no actius: a partir del dijous 17 de novembre a les
10:00 h
-Data màxima de inscripció i lliurament de documentació:
divendres 2 de desembre a les 14:00h.
Les places s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció,
fins que s’exhaureixin.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR
-Aquells que us inscriviu per primer cop:
Documentació necessària per la llicència federativa si no la
teniu.
Fotocòpia DNI participant i pare/mare/tutor/a (per les dues
cares)
Fotocòpia Targeta Sanitària participant (per les dues cares)
-Aquells que ja heu participat altres cops:
Autorització i pauta de medicació.

LLICÈNCIA FEDERATIVA
-Fitxa de llicència (demanar a l’ACELL)
-1 fotografia mida carnet.
-Fotocòpia del Certificat acreditatiu de discapacitat intel•lectual
(CAD)

CONDICIONS DE PAGAMENT
En el moment de fer la inscripció es facilitarà el nº de
compte i l’import total a pagar, a partir d’aquell dia es
disposarà de 48h per tal de fe efectiu el pagament. En
cas contrari, la Federació es reserva el dret d’anul·lar la
plaça.
-Federats actius
1er. Pagament. 450€ En concepte de bloqueig i
reserva de la plaça 48h després de la inscripció.
2on. Pagament. Resta de pagament (càlcul
facilitat per ACELL), abans del 2 de desembre.
-Federats No Actius
Pagament del 100% de la plaça màxim 48h després de
realitzar la inscripció. Càlcul facilitat per ACELL.

SERVEI DE TRANSPORT
El servei de transport d’anada i/o tornada es sumarà,
per defecte, en tots els viatges que així ho
requereixin. En cas de no utilitzar aquest servei s’ha
d’informar al moment de realitzar la inscripció.

BAIXES
En cas de baixa no justificada, un cop efectuat el
pagament, no hi haurà cap abonament.
En cas de baixa justificada*, un cop fet efectiu el
pagament, la possible devolució anirà en funció les
despeses derivades de la pròpia activitat.
Es considerarà baixa justificada sempre que
s’aporti algun document oficial on es reconegui
l’impediment, per força major, a participar en
les vacances.
La federació es reserva el dret de modificació i/o cancel·lació
de les ofertes realitzades en aquesta campanya per motius
de demanda o per causes alienes a la nostra entitat. Aquests
canvis o modificacions us seran comunicats en el cas de
produir-se.

Observacions dia de sortida per a
tots els viatges
Punt de trobada: Plaça Anna
Gironella (Recinte Llars Mundet –
Accés Nord Universitat)
Cal arribar al punt de trobada 30
minuts abans de l’hora de sortida.
En el cas que aquest dia tingueu
dificultats per arribar amb temps
suficient, heu de trucar al telèfon
690 81 74 59
Si l’autocar ha hagut de marxar, la
Federació no es farà responsable del
trasllat del participant a
l’allotjament.

IMPORTANT! Cal entregar la medicació, si s’escau, el
dia de sortida, preparada per dies i suficient per tota
l’estada, més dos dies extres.
El pagament de les places de vacances es realitzarà
mitjançant transferència bancaria o pagament en
efectiu a les oficines del CEM Mundet.

Destins
ALACANT
HOTEL POSEIDON PLAYA 3* (Benidorm)

TORN B1: DEL 2 AL 6 DE GENER
Sortida el dia 2 de gener a les 11:30h i
tornada el dia 6 de gener a les 19h.
*Portar dinar i medicació apart.

NECESSITATS DE SUPORT INTERMITENT
Preu federat actiu: 560€
Preu federat no actiu: 615€
NECESSITATS DE SUPORT LIMITAT/LIM
+45/INTER+50
Preu federat actiu: 580€
Preu federat no actiu: 635€
NECESSITATS DE SUPORT EXTENS i
GENERALITZAT
Preu federat actiu: 850€
Preu federat no actiu: 935€
A TENIR EN COMPTE PEL VIATGE
Assegurança: 18€
Llicència Federativa: 15’15€

Et ve de gust fer un viatge fora de
Catalunya aquest Nadal? Aquesta es la
teva opció! Viatgem a Alacant. Una
acollidora ciutat banyada per les
aigües del Mediterrani i caracteritzada
pel seu gran dinamisme i per un clima
càlid. Anirem a la Cavalcada dels Reis
Mags d’Alcoi, una de les cavalcades
més antigues d’Espanya, declarada
Festa d’Interès Turístic Nacional. Ens
allotjarem a Benidorm i tindrem
autocar a disposició per visitar un
munt de llocs.

LLORET DE MAR
Aquest Nadal Lloret de Mar s’omplirà de llums, colors, alegries i somnis. La ciutat
comptarà amb música i animacions pel carrer, un mercat de Nadal i com no
podria ser d’altre manera la cavalcada dels Reis Mags d’Orient. Ens allotjarem a
l’hotel Maria del Mar 4*, un acollidor hotel al centre del poble amb totes les
comoditats.

HOTEL MARIA DEL MAR 4*
TORN A: DEL 23 AL 30 DE DESEMBRE
Sortida el dia 23 de desembre a les 17h i
tornada el dia 30 de desembre a les 18:45h.
TORN B: DEL 30 DE DESEMBRE AL 6 DE
GENER
Sortida el dia 30 de desembre a les 15:45h i
tornada el dia 6 de gener a les 17:30h.

NECESSITATS DE SUPORT INTERMITENT
Preu federat actiu: 595€
Preu federat no actiu: 655€
NECESSITATS DE SUPORT LIMITAT/LIM
+45/INTER+50
Preu federat actiu: 635€
Preu federat no actiu: 700€
NECESSITATS DE SUPORT EXTENS i
GENERALITZAT
Preu federat actiu: 1.085€
Preu federat no actiu: 1.195€

A TENIR EN COMPTE PER TOTS ELS VIATGES
Assegurança: 18€
Llicència Federativa: 15’15€
Transport : 28€+28€ per viatges dins Catalunya
(opcional)
Ajuts Diputació:
NS Intermitent/Limitat/Gent Gran: 120€
NS Extens i Generalitzat: 160€

ANDORRA
El Mercat de Nadal, la pista de gel i
un munt d’espectacles fa que
Andorra es converteixi en la capital
de les il·lusions per les festes
nadalenques. Ens allotjarem al
confortable hotel Cérvol 3*, situat
al casc històric de la ciutat i molt a
prop de la famosa zona comercial.

HOTEL CÉRVOL 3*
TORN A: DEL 23 AL 30 DE
DESEMBRE
Sortida el dia 23 de desembre a
les 16h i tornada el dia 30 de
desembre a les 18h.

NECESSITAT DE SUPORT INTERMITENT
Preu federat actiu: 845€
Preu federat no actiu: 930€
NECESSITAT DE SUPORT LIMITAT/LIM
+45/INTER+50
Preu federat actiu: 895€
Preu federat no actiu: 985€
NECESSITATR DE SUPORT EXTENS i
GENERALITZAT
Preu federat actiu: 1.580€
Preu federat no actiu: 1.735€

A TENIR EN COMPTE PER TOTS ELS VIATGES
Assegurança: 18€
Llicència Federativa: 15’15€
Transport : 28€+28€ per viatges dins Catalunya
(opcional)
Ajuts Diputació:
NS Intermitent/Limitat/Gent Gran: 120€
NS Extens i Generalitzat: 160€

TARRAGONA
HOTEL TARRACO PARK 4*

TORN B: DEL 30 DE DESEMBRE AL 6 DE
GENER
Sortida el dia 30 de desembre a les 16:30h i
tornada el dia 6 de gener a les 18h.

Si ets dels que al Nadal prefereix un
destí de ciutat, no cal que li donis més
voltes, tenim la teva opció, l’Hotel
Tarraco Park 4*, a Tarragona. Aquest
Nadal gaudeix de la màgia i l’esperit
d’aquestes festes de les quals
s’omplen la ciutat tarragonina, on no
faltaran el seu Parc de Nadal i la
cavalcada del Reis Mags. A més,
visitarem els seus imprescindibles
com l’Amfiteatre, el balcó del
mediterrani i el centre històric, entre
d’altres.

NECESSITATS DE SUPORT INTERMITENT
Preu federat actiu: 825€
Preu federat no actiu: 905€
NECESSITATS DE SUPORTLIMITAT/LIM
+45/INTER+50
Preu federat actiu: 880€
Preu federat no actiu: 965€
NECESSITAT DE SUPORT EXTENS i
GENERALITZAT
Preu federat actiu: 1.565€
Preu federat no actiu: 1.720€

A TENIR EN COMPTE PER TOTS ELS VIATGES
Assegurança: 18€
Llicència Federativa: 15’15€
Transport : 28€+28€ per viatges dins Catalunya
(opcional)
Ajuts Diputació:
NS Intermitent/Limitat/Gent Gran: 120€
NS Extens i Generalitzat: 160€
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Gaudeix d’un cap d’any en un entorn rural a l’Hotel Vilar Rural 4*, vine amb nosaltres
a acomiadar-te del 2022 i donar la benvinguda al 2023. Sopar de gala, festa a la
discoteca del Vilar i dinar especial d’Any nou.
NECESSITATS DE SUPORT
INTERMITENT
Preu federat actiu: 475€
Preu federat no actiu: 525€
NECESSITATS DE SUPORT
LIMITAT/LIM +45/INTER+50
Preu federat actiu: 475€
Preu federat no actiu: 525€
HOTEL VILAR RURAL 4*
TORN A: DEL 30 DE DESEMBRE
A L’1 DE GENER
Sortida el dia 30 de desembre a
les 18h i tornada el dia 1 de
gener a les 17h.

A TENIR EN COMPTE PEL
VIATGE
Assegurança: 18€
Llicència Federativa: 15’15€
Transport : 28€+28€ per
viatges dins Catalunya
(opcional)

Menú de Gala
APERITIUS
Capricis de foie amb ametlla i melmelada
Boletes de foie de xocolata i sèsam
Bombons de formatge de cabra amb nous
Broquetes de gambes amb dip de préssec
Tàrtar de salmó amb alvocat
ENTRANT
Sopa de marisc
PLAT PRINCIPAL
Melós de vedella amb acompanyament
POSTRE
Pastís de maracujà
RAÏM DE LA SORT
Café i infusions
CELLER
Vins blanc i negre
Cava
Aigua

Amb el suport de:

Informació, assignació de nivells i lliurament de
documentació:
CEM MUNDET, C/ Olympe de Gouges s/n (CEM
MUNDET) – 08035 Barcelona
www.federacioacell.org
Tel: 93.274.98.10

Ajuts de les Diputacions
Aquesta campanya compta amb el suport de les Diputacions.
Per a més informació podeu trucar al telèfon: 93 2749810 o
consultar la nostra pàgina web. Data màxima de sol·licitud el
14 de novembre a les 14h.

Beques otorgades per:

