Associaciód'Amics del Ferrocarril de Reus
Passeig Mata, 15-17, baixos, 43202 REUS
info.aafreus@gmail.com, www.aafreus.com
Tel. 977 33 81 22
Reus 30 de Març del 2017
Benvolguts amics:
Ens complau anunciar-vos que el proper dia 6 de Maig del 2017, organitzem la:
XIII TROBADA DE TRENS TRIPULATS DE 5 POLZADES, al circuit del Parc de Misericòrdia
que la nostra Entitat te a Reus.
Programa previst:
De 9 a 10,30 – Recepció de participants
L’esmorzar serà per lliure, suggerim el Bar Cafeteria del Supermercat SIMPLY, en cas d’anar-hi
comenteu que veniu de part de l’Associació.
De 10.30 a 13,30 circulació de trens
A les 14 Dinar de germanor al Restaurant Benji
MENÚ: 1er plat Amanida de Fruits Secs – 2on Plat Tall rodo amb bolets o bacallà a la biscaïna.
POSTRES: Gelat - BEGUDES: Aigua, Vi, i una copa de cava, Café
Preu per persona 22€
Menú Infantil: Un plat combinat, amb macarrons, escalopa i patates fregides
Postra: Gelat, Aigua i Refresc - Preu : 10 E
De 17 a 19 hores circulació de Trens.
Els maquinistes inscrits conductors de la locomotora, tindran el dinar gratuït i un record
commemoratiu.
Els acompanyants dels participants tindran lliure accés als trens de l’Associació prèvia retirada dels
bitllets a la guixeta gratuïtament.
Es disposarà de aigua destil·lada i carbó per les locomotores a vapor.
Es disposa de cargadors de bateries de 12 vols nº limitat. Per descarregar el material s’ha de fer per
la porta propera a l’Estació.
Inscripcions: La data límit per inscriure’s es el dia 1 de Maig del 2017, preguem que confirmeu la
vostra assistència i números de persones que us quedareu al dinar amb límit de la data esmentada.
En el moment d’inscripció indiqueu si voleu carn o peix, per qualsevol informació al respecte
truqueu al telèfons de Pere Codina (609388943), o Jaume Biosca ( 629352413)o també al nostre
correu electrònic que esta a la capçalera, a partir del dia 2 de Maig no s’acceptaran més inscripcions
per temes logístics i restaurant .
Esperem que el temps ens acompanyi i puguem gaudir tots plegats d’una jornada d’oci dedicada al
que mes ens agrada que son els trens.
Us saludem atentament la Junta de l’ AAFR.

