
 MENORCA TALAIÒTICA

Activitat  dissenyada  per  en  Pep  Campillo  “Maremagnum”  i  organitzada
conjuntament amb ABSAC.

Inclou:

*trasllat amb avió Palma-Maó i Maó-Palma.
*trasllats amb autocars des de l´aeroport i la resta de ruta.
*guia durant tota l´activitat. El guía és l´arqueòleg Borja Corral.
*allotjament al Casal de Colònies Sant Joan dels Vergers a Maó.
*No inclou menjades els dinars, menjars, ni berenars. Només allotjament.
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ITINERARI RUTA TALAIÒTICA ABSAC 

21 d'abril 2018                                           

• 09:00 Arribada a Menorca 

• 9:30 – 10:00 Berenar (Aeroport; Binipreu;...). 

• 10:15 – 11:30 Visita a jaciment arqueològic Curnia (Maó). 

• 11:30 – 11:45 Desplaçament. 

• 11:45 – 13:00 Visita a jaciment arqueològic Trepucó (Maó). 

• 13:00 – 13:15 Desplaçament. 

• 13:15 – 15:30 Dinar a Restaurant (Ca Avelino 23;...)(Maó). 

• 15:30 – 16:30 Desplaçament (Passem pel Port de Maó).

 • 16:30 – 18:00 Visita a jaciment arqueològic Torre d'en Galmés (Alaior).

 • 18:00 – 19:00 Desplaçament a Maó i destinació final de descans. 

22 d'abril

 • 9:00 Partida cap a Ciutadella. 

• 9:30 – 11:00 Visita al centre de Ciutadella i Catedral. 

• 11:00 – 12:00 Visita al Museu del Bastió de Sa Font. 

• 12:00 – 13:30 Temps de descans. 

• 13:30 – 15:00 Dinar a Restaurant (Ciutadella). 

• 15:00 – 15:30 Desplaçament.

 • 15:30 – 18:00 Visita a jaciment Necròpolis de Cala Morell i (si queda 
energia) Recinte Costaner
 Fortificat de Cala Morell (Ciutadella). 

• 18:30 – 19:00 Desplaçament final a aeroport i tornada a Mallorca.
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PREUS

80€ per persona.

El pagament és realitzarà per transferència bancaria al 

c.c.ES83 0487 2130 0120 0000 6634

INSCRIPCIONS:

1.-RESERVA

Enviar fitxa de l´activitat correctament emplenada i amb el justificant de la
transferència de 40€ per persona i  fotocòpies dels DNI de cada viatjer per
poder comprar els vols al mail info@absacbaleares.com 
 Data límit per aquesta reserva 23 de març

Només hi ha 30 places pel que la reserva serà per estricte ordre 
d´entrada de les fitxes i pagaments.

                                                                                                               
2.-DARRER PAGAMENT. 

Els 40€ restants per persona tenen data límit de transferència el 12 d´abril del
2018. Adjuntar justificant de l´operació bancaria al mail d´absac 
info@absacbaleares.com 

Què necessitarem?

Dur els DNI originals i vigents de tots els viatjers.
Tarjeta sanitària (mai se sap!!!)
Llençols i/o sacs de dormir.
Tovalloles i productes d´higiene personal.
Calçat còmode.
Capell/gorra.
Protector solar.
Llanternes.
Jocs de taula, cartes, etc

Ganes de passar-ho bé!!!

Telèfons de contacte:

Mª José Cordero 633 87 28 83

Mª José Frutos   622 26 07 35
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