
Sortida de camp 2020 (oberta a tots els grups) 
 

CAP DE CREUS (Jordi Bartolomé i Joan Franch)  
jordi.bartolome@uab.cat 

 
Dates: Primer torn: 26,  27, 28 de maig (de dimarts a dijous) 
             Segon torn: 2, 3 i 4 de juny (de dimarts a dijous) 

 
Lloc:  Roses (Empordà),  Hotel  Univers      http://hoteluniversroses.com 

Activitats: 
- Ruta interpretativa pel Cap de Creus: paratge de Tudela 
- Visita al Centre de Recuperació de Tortugues de l’Albera 
- Visita a la llotja i port pesquer de Roses 
- Observació i anellament d’ocells als Aiguamolls de l’Empordà 
- Visita al monestir de Sant Pere de Roda 

 
Pressupost:  310 € (Hab. doble) o 365€ (Hab. ind.). Inclou: autocars, 2 nits d’hotel a mitja pensió, 3 dinars i les entrades i 
guiatges a totes les activitats.  
 
Preinscripcions:  Ingrés de 100 €  abans del 16 de febrer de 2020 (165€ en el cas que vulgueu  habitació individual). No podem 
garantir habitacions individuals per a tothom. 
 S’ha de fer l'ingrés a :                                UNIBRASTRAVEL, S.L. 

LA CAIXA  2100 3368 23 2200134894 
  IBAN  ES82 2100 3368 2322 0013 4894 

 
IMPORTANT QUE APAREGUI EL REMITENT EN L’APARTAT CONCEPTE DE LES TRANSFERÈNCIES. Per això cal posar: 
    UAB/Grup/Cognom, inicial del nom./ 
 
  1   si voleu habitació individual 
   2    si accepteu compartir habitació 
   A   si veniu acompanyats d’ algú que no està matriculat  
 
- Tots els matriculats s’inscriuen amb el seu nom encara que siguin parella i vulguin compartir habitació.  
- Les persones que volen venir acompanyades DE PERSONES NO MATRICULADES faran un ingrés de 200 € a non de l’estudiant. 
NO FER INGRESSOS A NOM DE PERSONES QUE NO ESTIGUIN MATRICULADES 
 
Exemples de la informació a detallar en l’apartat de CONCEPTE: 
UAB/A/Perellada, J./1 
Joana Perellada, estudiant del grup A que vol habitació individual, per tant ha d’ingressar 165€ 
UAB/C/Castanyer, M./2 
Maria Castanyer, grup C habitació doble, ingrés de 100 € 
UAB/D/Soriano, N./A 
Núria Soriano, grup D que vindrà acompanyada d’una persona no matriculada i que fa un  ingrés de 200€ 
 
Després de fer l’ ingrés cal enviar còpia per correu electrònic a: 

info@unibrastravel.com 
 
També es pot enviar una foto del resguard per whatsapp: 637871206 
També es pot portar una fotocòpia a l’oficina de l’agència: 
Herme Cabezas , UNIBRASTRAVEL C/ Passeig de Gràcia, 54, 3r E, 08007 Barcelona.   Metro: Passeig de Gràcia 
 
Les persones que volen venir acompanyades de PERSONES NO MATRICULADES posaran el nom complert de l’acompanyant en el 
correu (o el facilitaran a l’agència de viatges). Les persones que COMPARTEIXIN habitació posaran el nom complert de la persona 
amb qui la comparteixen (o el facilitaran a l’agència de viatges). També és important facilitar un número de TELÈFON per 
contactar. 

Els torns s’organitzaran a finals de febrer, un cop conegut el nombre d’alumnes interessats que hi ha a cada grup.  

 


