1r TORNEIG C.E. CALDES DE MALAVELLA
INFORMACIÓ D’INTERÉS
A continuació us donem a conèixer les propostes que des del Club Esportiu Caldes de Malavella us oferim a jugadors/es, tècnics, pares i
resta d’acompanyants en el Torneig que organitzem el proper diumenge 26 de març. Esperem que sigui del vostre agrat i que en gaudiu
plenament.

Per a jugadors i tècnics:
1) Lloguer de pistes de tennis municipals:
Es troben al costat dels 2 camps de joc (pavelló i polivalent). Inclou el servei de préstec de raquetes i pilotes de tennis. Caldrà
deixar DNI.
Horari: de 10 a 18h. Cal compaginar-ho amb el calendari de partits.
Per a reservar: ho podeu fer amb antelació enviant un mail a josepmaria@totoci.net o el dia del torneig adreçant-vos al
zelador, en funció de la disponibilitat.
2) Dinar:
L’àpat consisteix en Aperitius diversos i Pollastre amb patates. Aigua, pa i Gelat.
A mig matí es donarà també un petit esmorzar

Per a pares i resta d’acompanyants:
1) Visita Guiada per Caldes de Malavella:
Passejada per Caldes amb el guiatge d’un professional, que explicarà històries sobre l'època romana i els orígens de l’aigua
termal a través d'un recorregut d' 1h½ de durada, que passarà pels racons més característics de la vila.
Hora: 12h.
Punt de Trobada: esplanada davant del pavelló.
Per a reservar: ho podeu fer amb antelació enviant un mail a josepmaria@totoci.net o el dia del torneig presentant-vos
directament al Punt de Trobada.
2) Itinerari Guiat pel PGA Golf de Catalunya (a 5 Km., del pavelló):
El nostre patrocinador us ofereix la possibilitat de conèixer les seves meravelloses instal·lacions, amb 2 camps de 18 forats, la
Casa Club i un Hotel **** que inaugurarà properament a l’abril. La visita es fa amb els típics cotxes elèctrics i acompanyats d’un
guia del PGA Golf.
Hora: es faran 3 itineraris guiats. A les 11, a les 12 i a les 13h. Les places són molt limitades.
Punt de Trobada: 30’ abans de cada sortida a l’esplanada davant del pavelló. Trobareu una persona responsable del club que
us acompanyarà fins al PGA. El desplaçament del pavelló a les instal·lacions del PGA es farà en vehicle particular.
Per a reservar: ho podeu fer amb antelació enviant un mail a josepmaria@totoci.net o el dia del torneig presentant-vos
directament al Punt de Trobada. El nombre de places és reduït, aconsellem doncs fer la reserva per mail amb anterioritat.
3) Jornada de Portes Obertes al Balneari Vichy Catalán***
El Balneari Vichy Catalán obre les portes de les seves instal·lacions. Acompanyats de personal de l’establiment hoteler coneixereu
de primera mà aquest magnífic i prestigiós balneari.
Hora: 16’30h. Places: 15.
Si hi ha més gent interessada es farà un segon grup a les 17h
Punt de Trobada: 10’ abans de la cada sortida a l’entrada del propi Balneari.
Per a reservar: ho podeu fer amb antelació enviant un mail a josepmaria@totoci.net o el dia del torneig presentant-vos
directament al Punt de Trobada. El nombre de places és reduït, aconsellem doncs fer la reserva per mail amb anterioritat.
4) Menús a Preu Fix
Us oferim la possibilitat de reservar 3 menús a preu fix en restaurants de la nostra vila.
Per a reservar: Heu de trucar amb antelació al restaurant que escolliu, indicant que esteu interessats en el Menú del Torneig
del Club Esportiu Caldes de Malavella. Menú i preu només s’ofereixen prèvia reserva i amb antel·lació al dia del
Torneig.
Les 3 Propostes que us fem són::
A) FONDA ESTEVE. A 50m. dels camps de joc. Telèfon: 972 47 00 55
Menú Especial Torneig C.E. Caldes de Malavella. Preu: 15,00 € +Iva

Î

Entrants (a escollir): Creppe de brandada de bacallà amb samfaina, Canelons, Amanida de Xató o Sopa de ceba
gratinada

Î

Plat principal (a escollir): Mitjana de vedella al gust, Galta de porc rostida, Bacallà a la mouselina d’all o Calamars
a l’andalusa amb pebre vermell

Î

Postres: Lioneses de nata amb xocolata, Gelat de coco amb carpaccio de pinya natural, Postres de músic amb
moscatell o Crema catalana

Î
Î

Beguda
Vi de la casa, aigües minerals i gasosa

B) FONDA FABRELLAS. Al centre del poble. Telèfon: 972 47 00 46
Menú Especial Torneig C.E. Caldes de Malavella. Preu: 15,00 € Iva inclós

Î
Î
Î
Î

1ª Plat: Amanida Catalana
2ª Plat: Canelons Rossini o Espàrrecs gratinats amb formatge
3ª Plat: Cueta de Rap al forn amb patata i ceba o Vedella amb Xampinyons
Postres, aigua, pa, vi i cafè

C) DELICIUS RESTAURANT. Restaurant Balneari Vichy Catalan. Tl.: 972 47 00 00
Menú Especial Torneig C.E. Caldes de Malavella. Preu: 22,00 € + Iva

