
            CLUB  CICLISTA            
             PEDREGUER                   
                                                                                        

       Pedreguer, 11 de setembre de 2013 
 

CLOENDA  DE LA TEMPORADA   2013 

 
Estimat/da  soci/a: 
 

Es hora de celebrar la cloenda de la present temporada 2013, i com es ja una  tradició, la directiva vol fer 
una crida i convidar  a tots el socis a reunir-nos en una jornada  per tal de participar en una marxa cicloesportiva 
 i tancar l’any amb un dinar d’agermanament. 
 
EL DIA ASSENYALAT SERÀ EL PROPER DIA 6  D’OCTUBRE D EL 2013 
 
LA DIRECTIVA PROPOSA EL SEGÜENT PROGRAMA: 
MARXA MATINAL CICLODEPORTISTA  
 
Hora de eixida:   08:00 h. 
Eixida : Els Porxens. 
Recorregut:  Total Km. 82                 
Pedreguer - Beniarbeig - Verger - Creuament Interfruit - Pego - Orba – Racó Ferrera - Alcanalí – Xaló  - Alcanalí 
- Parcent – Benichembla- Murla - Orba - Sagra - Beniarbeig - Pedreguer. 
 

El soci que no realitze el recorregut  proposat  i opte per un altre més adequat a les seves condicions, deurà 
arribar per esmorzar a Xaló , al  BAR JUAN´S , a les 10:00 h. aproximadament.  
  

El preu de l’esmorzar serà  de 7 € (papes, cacauets, ensalades completes , entrepans complets, begudes, cafè 
i misteles). La foto del club serà  al Bar Juan’s  després d’esmorzar. 
 
DINAR D’AGERMANAMENT.  
 

Per aquest any tornem  a visitar el Restaurant Els Arcos;  per a  degustar un  bon dinar,  incloent la barra 
lliure i la música en viu. El dinar serà a les 14 hores, i en el que es repartiran els trofeus de la temporada 2012, per les 
classificacions tant dels dissabtes com la del diumenges. 

 
      

Preu per persona:  25 €    
 
La directiva proposa com a data límit per a fer les reserves de l’esmorzar  i el dinar  el dia 1 d’octubre, fins la reunió 
del mateix dimarts; esperant las vostra participació. 
 
Telèfons de contacte i reserves: 
Toni  Pulido   629644108              Vicent Costa   619446718           Fernando  Sendra     649864446 
 
Així mateix podreu rebre l’ informació mitjançant la pàgina web del club: www.ccpedreguer.com   

 
 

LA DIRECTIVA  
 
 
 
 
 


