
              

 

Avinguda de la Constitució, 260 Bajo Izdo. -  46019 Valencia 
Telf.: 963154489 

e-mail: fdacv@fdacv.com 
http://www.fdacv.com 

 

 
CIRCULAR 05/2022 - Visita Madrid 2022 

 
 

València, 11 d’Agost del 2022  
 
Estimats/as amics/as,  
 
Us informem que la FDACV està efectuat les gestions oportunes per a poder realitzar un viatge 
subvencionat parcialment amb activitats aeronàutiques a Madrid durant el cap de setmana de l'1 
i 2 d'octubre de 2022. El programa proposat del viatge és el següent: 
 
SABADO 
Eixida de València al matí i viatge a Madrid. 
Arribada al museu d'aeronàutica i astronàutica al seu horari d'obertura. 
Després de finalitzar la visita al tancament del museu, trasllat amb autobús a l'hotel i check-in. El 
viatge inclou nit en hotel de 4/5 estreles en règim d'allotjament i desdejuni en habitació doble a 
Madrid. 
A la vesprada Visita al Museu Naval de Madrid (opcional) 
DOMINGO 
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 viatge de tornada a València.  
 
A causa dels problemes que van sorgir amb les reserves i cancel·lacions en l'anterior edició del 
viatge, es va determinar en l'Assemblea de la FDACV variar la manera d'inscripció i reserva per a 
aquesta nova edició. La inscripció a l'activitat es podrà realitzar entre el 12 d'Agost i el 9 de 
Setembre; enviant un correu electrònic a fdacv@fdacv.com amb la fitxa adjunta emplenada i el 
justificant d'ingrés. Se seguirà un rigorós ordre de reserva ja que les places són limitades. 
 
La quantitat a ingressar en concepte de reserva per habitació doble serà de 400€. Tal com s'ha 
indicat, 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 4/5 estreles (encara per 
determinar) amb desdejuni inclòs. 
 
Una vegada s'ha haja realitzat el viatge es procedirà a retornar la quantitat de 330€ (per habitació 
doble), en concepte de subvenció per activitat. De manera que el cost final per habitació doble 
serà de 70 €. Aquelles persones que decidisquen no viatjar o cancel·lar la reserva, perdran la 
quantitat ingressada en la formalització de la reserva.  
 
Aquesta activitat està dirigida a esportistes de totes les especialitats, així com a familiars de 
primer grau. Qualsevol dubte podeu consultar-nos pels llits habituals. 
 
Una cordial salutació, 


