Presentació
Amb aquesta nova activitat que us proposem des d’Arqueonet us volem oferir l’oportunitat única de gaudir
de les meravelles culturals i naturals del nostre patrimoni com mai les havíeu vist fins ara: des de l’aire!
Aquesta primera activitat consisteix en un vol en helicòpter amb sortida a Montmeló i arribada a Empúries
i tornada també en helicòpter de nou cap a Montmeló el mateix dia.

Al llarg d’uns 30 minuts sobrevolareu el Vallés i resseguireu la costa del Maresme i la Costa Brava gaudint
d’unes vistes espectaculars fins arribar al jaciment grecoromà d’Empúries. Allà us estarà esperant el nostre
especialista per fer-vos una visita privada al jaciment i redescobrir el nostre passat abans de tornar a
agafar l’helicòpter per volar de nou a Montmeló.
Programa detallat
Diumenge 16 de maig de 2021:
 Sobre les 8:30 del matí haureu d’arribar a l’heliport del Circuit de Catalunya de Montmeló per compte
propi.
 Sobre les 9:30h sortirem des de l’heliport de Montmeló amb helicòpter fins a Empúries sobrevolant la
costa. Un cop allà farem una visita al jaciment guiats pel Dr. Carles Buenacasa. Acabada la visita,
tornarem amb l’helicòpter a Montmeló, arribant sobre les cap a les 13h.
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Montmeló – Empúries – Montmeló .
Preu
380 € per persona
Grup
Mínim: 1 persona
Màxim: 3 persones
Inscripció i reserva
Per fer la reserva de places cal seguir els següents passos:
Preinscripció. Per qualsevol de les següents vies:

Serveis inclosos

Vol d’anada i tornada en helicòpter

Visita guiada al jaciment d’Empúries amb les explicacions
del professor Dr. Carles Buenacasa.

Visita guiada al MAC-Empúries amb el professor Carles
Buenacasa.

Assegurança de viatge i per COVID19.
Serveis no inclosos

Extres personals.

Tot allò no especificat a l’apartat “Serveis inclosos”.

 E-mail:
a
l’adreça
arqueonet@arqueonet.net
especificant com a títol del missatge “Inscripció vol
Montmeló-Empúries” i indicant clarament les dades de
cada participant que s’inscriu (nom i cognoms, e-mail i
telèfon de contacte).
 Pàgina
web,
polsant
a
l’enllaç
següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html. Allà cal
marcar l’opció “Inscripció a una activitat”, emplenar les
dades personals i indicar el destí del viatge a l’apartat
‘Missatge’.
 Per telèfon: als números 937 423 014 o 667 013 352 o
695 528 467.
 Presencialment: a Arqueonet, al carrer Sepúlveda 79
de Barcelona.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada
de les sol·licituds de preinscripció.
Reserva: un cop fetes les preinscripcions ens posarem en
contacte amb tots els preinscrits per tal de portar a terme els
tràmits de reserva (primers pagaments i requeriments de
documentació).
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