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Reus 16 d’Octubre del 2017. 

 

Benvolguts amics: 

Ens complau anunciar-vos que el proper dia 11 de Novembre del 2017, organitzem la: 

I era TROBADA DE VAPOR 5 POLZADES, al circuit del Parc de Misericòrdia que la nostra 

Entitat te a Reus. 

 

Programa previst: 

De 8 a 10 del mati, recepció de participants 

L’esmorzar serà per lliure 

A les 11 del mati circulació de trens fins a les 13.30 

A les 14.30 Dinar de Germanor a un  restaurant . 

Preu del menú 24 € i l’infantil a 12 € 

De  2/4 de 5 fins a les 7 circulació de Trens 

Tot seguit es donarà per finalitzada la Trobada. 

 

L’ inscripció es gratuïta 

El maquinistes 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 gratuïts  a la guixeta. 

Es disposarà Aigua destil·lada i carbó. 

La descarga i carga del material, es farà com sempre per la porta d’entrada de l’Estació. 

Per facilitar les tasques d’organització de la Trobada, cal comunicar la vostra assistència per  al 

correu electrònic de la capçalera de la carta, o bé per els telef. 609388943 (Pere Codina) o 

629352413 (Jaume Biosca). 

Molt important : Es imprescindible  inscriure’s abans del dia 7 de Novembre, a fi de poder reservar 

el Restaurant, pesat aquest dia no es podrà reservar el Restaurant , demanem que es compleixi el 

que diem. 

  

Si no hi ha prou inscripcions, ens reservem el dret d’anular la trobada 

 

Esperem que el temps ens acompanyi i puguem gaudir tots plegat d’una jornada d’oci dedicada al 

que mes ens agrada que son els trens. 

 

Us saludem atentament La Junta de l’AAFR . 
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