BENVINGUDES A

LA
CARAVANA
TEATRAL
2021

30 de juny de 2021 al 13 de juliol
Cal Masover, l'Esquirol

sortida i arribada
SORTIDA: 30 de juny a
les 11:30h- Escola Pia
Sarrià
ARRIBADA: 13 de juliol a
les 18:30- Escola Pia
Sarrià

Motxilla petita
-Esmorzar i dinar del primer dia
-Targeta sanitària ORIGINAL
-Documentació ORIGINAL
-20 € com a MÀXIM
-Rellotge
*SI PRENS MEDICACIÓ L'HAURAS
DE DONAR A LA MONITORA
INDICANT-NE EL SEU ÚS*

PACK COVID:
-Mascaretes de recanvi
-Gel hidroalcohòlic

ATREZZO
-Disfresses i
complements de tot
tipus
-Instruments musicals
-Jocs de taula

QUÈ DEIXO A
CASA?
- Mòbil
- Tabac i substàncies
tòxiques
- Navalles multiusos
- Més diners que els
indicats anteriorment
- Estris per fer foc
- Menjar (excepte el dinar
i l’esmorzar del primer
dia)

QUÈ
PORTAR?
Motxilla gran (60-70L)
- Sac de dormir
- Màrfega
- Barret o gorra
- Jersei prim
- Jersei gruixut
- Samarretes màniga curta (15
dies)
- Pantalons curts i pantalons
llargs (15 dies)
- Roba interior (13 dies)
- 2 pijames
- Banyador
- 2 tovalloles (platja i dutxa)
- Impermeable i capelina
- 2 parells de mitjons gruixuts
- Sabates aptes per caminar
- Muda per embrutar
- Banyador per embrutar
- Samarreta blanca llisa
-Necesser complert (amb
crema solar de factor alt i
repel·lent per a mosquits)
- Tovalló
- Carmanyola, cantimplora i
coberts
- Bossa de la roba bruta
- Lot (amb piles de recanvi)
- Gorro de piscina

OBRES
6 de Juliol a l'Esquirol
7 de Juliol a Tavertet
9 de Juliol a Cantonigròs
10 de Juliol a Manlleu
11 de Juliol Vic
*US INFORMAREM DE L'HORA I LA UBICACIÓ
EXACTA PER CORREU*

Contacta amb nosaltres
PÀGINA WEB: http://colonies.lleurejorditurull.cat/
INSTAGRAM: caravanateatral2021
TELÈFON COLÒNIES: 934410004/EXTENSIÓ: 200
TELÈFON CARAVANA: US EL FAREM ARRIBAR PER MAIL
CORREU: colonies@lleurejorditurull.cat i
caravanateatral2021@gmail.com

