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CIRCULAR 03/2023 – Noves places visita Madrid 2023 

 
 

València, 14 de març de 2023 
 

Estimats/as amics/as,  
 
Us informem que per al viatge subvencionat a Madrid previst per al cap de setmana del 3 i 4 de 
juny de 2023 ja s'han cobert les 30 places previstes i s'oferiran 10 places més que es podran 
sol·licitar fins al 31 de març de 2023. 
 
Recordar-vos que el cost final de l'activitat per persona és de 45€ (90 € per habitació doble). 
Per a evitar cancel·lacions injustificades d'última hora s'ha de realitzar un ingrés en concepte de 
reserva de 250 € per habitació doble. A la volta del viatge es retornarà la quantitat 160€ per 
habitació en concepte de subvenció per activitat. Aquelles persones que decidisquen no viatjar 
o cancel·lar la reserva, perdran la quantitat ingressada (250€) com a formalització de la 
reserva. 
 
El preu inclou les activitats que es realitzaran durant el cap de setmana, entrades, el transport 
utilitzat per a realitzar el trajecte i l'estada en un hotel de 4 estreles amb desdejuni inclòs. 
 
Aquesta activitat està dirigida a esportistes de totes les especialitats, així com a familiars de 
primer grau. Qualsevol dubte que tingues, podràs consultar-nos pels llits habituals. 
 
El programa proposat del viatge és el següent: 
 
DISSABTE 3 de juny 
Eixida de València al matí i viatge amb tren d'alta velocitat a Madrid. 
Trasllat amb autobús des de l'estació de tren al Museu d'Aeronàutica i Astronàutica de l'Exèrcit 
de l'Aire, Quatre Vents, Madrid. 
Després de finalitzar la visita del museu, trasllat amb autobús a l'hotel per a realitzar el check-in.  
El viatge inclou nit en hotel de 4**** en règim d'allotjament i desdejuni en habitació doble a 
Madrid. 
A la vesprada, visita al Museu Naval de Madrid (opcional) 
DIUMENGE 4 de juny 
Eixida i check-out de l'hotel amb autobús amb destinació a Quatre vents.  
Assistència a l'exhibició aèria de la Fundació Infant d'Orleans (FIO). 
Després de la seua finalització, trasllat amb autobús a l'estació de tren per al retorn amb tren 
d'alta velocitat a la ciutat de València.  
 
 
Una cordial salutació, 
 
 
 
 
 
 
 


