
Sortida Golf  7-9 Juny 2019- Golf Las Margas

PROGRAMA   DEFINITIU
-Dia 7 juny. Divendres.

-15h.Pels que arribin el divendres al mati,
s´organitzarà un torneig/pool de 18 forats. Pels no
participants la tarda queda lliure (Hotel, Sabiñanigo
6km, Jaca 20Km).
-21h. Sopar a l’hotel (inclòs al preu).

-Dia 8 Juny. Dissabte.
-9h30.Sortides torneig de golf.
-No participants.
9h30. Sortida a Jaca (transport contractat).
11h.Visita guiada Jaca Medieval (2h30). 45min abans,
passsar per museu catedral per pagar tickets (7,-€/per).
Tf.974362185
14h.Dinar al Rte Rincon de la Catedral.974363518.

A la tarda ens podem trobar tots a Jaca per una cerveseta.

Catedral de Jaca

Hotel y Golf Las Margas



-Dia 8 juny. Dissabte nit.
-21h.Sopar amb lliurament de premis.

-Dia 9 juny.Diumenge.
-9h.Sortida en direcció Loarre (90km). En ruta, es
passarà per “Los Mallos de Riglos” (precioses
panoràmiques).
-11h45.Visita guiada al Castillo de Loarre del segle XI i
considerat un dels millors exemples d’arquitectura
militar i civil de la época. Duració 1h15.
-14h.Dinar a la Hospederia de Loarre.974382706
-Fi de la Sortida i tornada a casa.
-16hr30.Qui vulgui, visita guiada al Centro de
interpretación de Ramón y Cajal , a Ayerbe.

Los Mallos de Riglos

Castillo de Loarre



Hotel Exe Las Margas Golf   4*
-Habitació doble amb règim mitja pensió…..102,90 eur/nit.

-Habitació individual amb règim mitja pensió…81,70 eur/nit
El règim mitja pensió inclou , esmorzar i sopar (amb beguda).
-Green Fee Golf Las Margas. 20 eur.
Hem pagat la reserva+final ( hotel y green fee dia 8).

Altres Golf Las Margas.(es pagarán al mateix golf)
Buggy…..30 eur.
Carro electric…13 eur.

Visita guiada Jaca Medieval
7 eur/pers.Hem contractat transport a Jaca.

Visita guiada al Castillo de Loarre.
4 eur/pers (es considera Grup).

Dinar Hospederia de Loarre.
Menu negociat 20 eur (A escollir 2 primers, 2 segons, beguda,postr,cafe).

Visita Guiada Centr.Ramon y Cajal
2 eur/pers.

Hotel Exe Las Margas.

Centro Interpr.Ramón y Cajal

Hospederia de Loarre


