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PLA DE VIATGE 

 
Dia 27 

 

- Sortida des de Hcp1 (San Andreu de Llavaneres) a les 8h. 

- 11 hores jugar Pitch and Putt a Sant Jordi Panoràmica. 

- Acompanyants que no juguin, fer una volta per Vinaròs, recollida per 

l’autocar  i trobar-nos tots a Panoràmica. 

- Dinar a Panoràmica 

- Anar al Hotel Oliva Nova 

 

Dia 28 

 

- Sortir a jugar a les 10h en el camp de golf del hotel.. 

- Acompanyants que no juguin podran aprofitar el SPA del hotel. 

- Dinar en Oliva Nova. 

 

Dia 29 

 

- Sortida del hotel a les 9,30h. 

- Sortir a jugar a les 11h en camp de golf El Saler (Avda de los Pinares, 

151, 46012 El Saler, Valencia) a 80 km de Oliva. 

- Els que vulguin jugar a Pitch & Put, el autocar els portarà a Catarroja, on 

dinarem desprès de jugar. 

- Acompanyants que no juguin aniran a visitar La Citat de les Arts i de la 

Ciència. Acabada la visita recollir als jugadors del Saler i trobar-nos tots 

a Catarroja. 

- Dinar a les 15h a Pitch and Putt de Catarroja. 

- Tornar al hotel Oliva Nova 

 

 

Dia 30 

 

- Sortida del hotel a les 10h. 

- Dinar a les Cases de Alcanar (a decidir lloc) 

- Continuar fins a HCP1 (Sant Andreu de Llavaneres) 
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COSTOS 

 

Preus fixes 

 

- Autocar: 100 euros per persona (calculat per a 30 persones) 

- Hotel: 3 nits al Oliva Nova Beach and Golf Hotel (Avda. Dalí, 4 46780 

Oliva, Valencia),   inclou esmorzar, gren-fees en el camp de golf  de 

l’Hotel, en el camp de El Saler i un circuit SPA. 

 Habitació dople 

□ Jugador  274,50€ p/p. 

□ No jugador 192,50€ p/p. 

 Habitació Simple 

□  Jugador 355,50€ p/p. 

 

Preus resta circuit 

 

- Jugar al pitch and putt de Panoràmica  15 euros 

- Entrades a la Ciutat de les Arts i La Ciència 

- Green-fee de Pitch&Putt Catarroja 12 euros 

- Dinar a Panoràmica golf   16 euros  preu menú ( tots junts ) 

- Dinar a Catarroja Golf   17 euros  preu menú ( tots junts ) 

- Dinar a Oliva Nova     depèn del restaurant triat      

- Dinar a Casas de Alcanar   depèn del restaurant triat 

- Sopars     lliures 

 

(SEMAR CONVIDARA A UN DELS DINARS) 

 

Preveure uns 200€ p/p, mes o meyns per la resta del circuit. 

 

NOTA1: La sortida està prevista per els 35 primers que s’apuntin. 

 

NOTA2: Per tal de preveure el compliment de les tasques d’organització 

prevista d’aquesta sortida (reserves ja fetes amb anticipació), preguem que els 

interessats en avisin amb la major anticipació possible al e_mail 

puchadesvicente@yahoo.es, indicant si venen jugador i acompanyant, a mes 

de noms i nº de móbil. 

 

 

Club SEMAR de Pitch and Putt 

mailto:puchadesvicente@yahoo.es

