
LLAGOSTERA VA A BRUSSEL·LES 

 

Al llarg del procés d’independència de Catalunya la gent de llagostera sempre hem estat 

presents quan se’ns ha necessitat i aquest cop no serà diferent, per aquest motiu des de 

Llagostera per la Independència hem organitzat un viatge amb autobús de 3 dies i 2 nits 

per ser a la manifestació organitzada per l’ANC i OC el dia 7 a Brussel·les. 

El viatge serà del 6 al 8 de Desembre i tindrà un preu de 200€ per persona, aquest preu 

inclou: el desplaçament d’anada i tornada a Thionville (poble on hi ha l’hotel), l’anada i 

tornada de l’hotel a Brussel·les el dia 7 i dues nits amb esmorzar a l’hotel Preimière 

Classe Thionville a continuació teniu les instruccions per reservar la vostre plaça. 

 

VIATGE D’ANADA I TORNADA AMB 2 NITS D’HOTEL I ESMORZAR PER 200€: 

- Fes una transferència al número de compte ES47 0182 2272 1202 0006 0072 de 

200€ (per cada persona que vulgueu inscriure), especificant en el concepte el 

nom d’aquesta/es persona/es. Es poden fer més d’un pagament alhora, 

simplement s’indica en el concepte de la transferència el nom de cada persona 

a la qual correspon el pagament. 

- Envia un correu electrònic a llagosterabrusselles2017@gmail.com indicant el 

nom o els noms, complert/s de qui correspongui el pagament, el DNI i un telèfon 

de contacte, a més a més també és necessari adjuntar el justificant de pagament. 

S’ha d’enviar un correu per cada transferència, en el cas d’haver-hi més d’una 

persona per transferència heu d’especificar les dades esmentades per cada una 

d’elles.  

- Per últim rebreu una resposta en senyal de conformitat; en aquest correu de 

resposta veureu dos documents adjunts que haureu d’imprimir, aquest 

documents seran: un tiquet per accedir al bus i un pla de viatge. Rebreu tants 

documents com persones hagueu inscrit. 

 

Per qualsevol dubte contacteu amb l’Albert al 699940076. 

 


