
SORTIDA FOTOGRÀFICA A L’ALBUFERA DE VALENCIA  
SORTIDA: DIVENDRES 14 DE FEBRER A LES 17 H. ATENEU DE CERDANYOLA 
TORNADA: DIUMENGE 16 DE FEBRER A LES 18,30 H. ATENEU DE CERDANYOLA 
MITJÀ DE TRANSPORT: VEHICLES PROPIS 
DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ: 26 DE GENER 
PLACES LIMITADES A 20 PERSONES. 
GUIA: DAVID SINGÜENZA 
 

L’Albufera 
 

Divendres, 14 de Febrer Dia de viatge 

● Sortida del Ateneu a les 17 h. (4 persones per vehicle) 

● Arribada al Hotel Tactica 21h., de Paterna 

● Sopar a les 21,30h. el menú del Hotel. 

● Dormir 

 

Dissabte, 15 de Febrer. Planning del nostre guia David Singüenza.  

• 6:45 Reunión en el hotel.  

• 7:15 Traslado a la Marjal de La Albufera.  

• 7:45 Fotografía: Amanecer en la Marjal de la Albufera.  

• 9:00 Tiempo para desayunar  

• 10:00 Fotografía: Visita a Centro de Interpretación y Reserva de Aves de la 

Albufera de Valencia.  

• 11:30 Traslado al Palmar.  

• 12:00 Fotografía: Visita en Barca por La Albufera.  

• 13:30 Comida en el Palmar / Devesa de El Saler.  

• 15:30 Traslado a Puerto de Catarroja.  

• 16:00 Fotografía: Puerto de Catarroja.  

• 17:30 Traslado a Embarcaderos y Redes  

• 18:00 Fotografía: Embarcaderos y Redes Gola de Pujol.  

• 19:00 Traslado al Hotel. 

• 21:00 Cenar menú Hotel 

 

Diumenge, 16 Febrer.  

• Esmorzar al Hotel a les 8,30h. (bufet lliure) 

• A les 10h. Sortida a a la Ciutat de les arts i les ciències de Valencia 

Dirección: Av. del Professor López Piñero, 7, 46013 València,  

• A les 10,30h. Arribada La Ciutat de les Arts i les Ciencies. Visita lliure per 

grups de vehicles. 

• A les 13h. dinar segons el criteri de cada grup de vehicle. 

• A les 15h. tornada a Cerdanyola 

• A les 18,30 arribada a Cerdanyola 

 

 

https://www.google.es/search?sxsrf=ACYBGNRUILrQFHnNQoxzLE9hV0QyGrbcfA:1578250381739&q=ciudad+de+las+artes+y+las+ciencias+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC7MSc_Vks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXseomZ5amJKYopKQq5CQWKyQWlaQWK1SC2cmZqXnJmUBGSmZRanJy5uHNeQAvlxx7XAAAAA&ludocid=7127865634883106964&sa=X&ved=2ahUKEwjS1_rqkO3mAhWLxYUKHSm8AukQ6BMwFnoECA4QBg&sxsrf=ACYBGNRUILrQFHnNQoxzLE9hV0QyGrbcfA:1578250381739


PREUS SORTIDA FOTOGRAFICA A L’ALBUFERA DE VALENCIA 

 
  
Preu per persona en habitació doble només dormir 2 nits: 70 €. 
Sopar 14€ (2ut.)= 28€. 
Esmorzar bufet lliure: 8€. 
Total hotel: 70+14+14+8= 106€. 
Guia: 303 € (a repartir entre el numero d’assistents) 
Transport en vehicle propi: 192 €. (a repartir entre els 4 ocupants). 
Total aproximat per fer la transferència: 174€. per persona 
En els preus està inclòs: 
El hotel amb habitacions dobles amb bany propi. 
Dos sopars i 1 esmorzar 
El guia i fotògraf David Singüenza 
El transport amb cotxe particular que se li pagarà la benzina i autopistes 
(192 €. per vehicle). 
Límit de places: 20 socis 
Nota: El esmorzar i dinar del dia 15 i el dinar del dia 16 son lliures i no 
estan inclosos en el preu. 
El preu es aproximat i pot variar lleument ja que s’ha de repartir el cost 
del guia entre el número d’assistents. També pot variar lleument els cost 
del desplaçament si ens queda algun cotxe mig buit. 
 

Hotel Tactica 
Departamento de recepción Hotel Táctica 
recepcion.tactica@azzhoteles.com  
+34 961 345 400 C/ Botiguers, 1 – 46980 Paterna (Valencia) 
www.azzhoteles.com 
 

DATA LIMIT D'INSCRIPCIÓ: DIUMENGE DIA 26 DE GENER A LES 24H. 
PLACES LIMITADES A 20 SOCIS PER ORDRE D'INSCRIPCIÓ. 
 
Per inscripcions (no feu "responder" el mail), es d'obligat compliment 
entrar en aquest link i omplir la butlleta de subscripció: 
 
http://www.afocer.cat/index.php/socis/formulari-dinscripcio-a-tallers-i-
sortides/ 
 
També es indispensable que s'indiqui qui podrà disposar de vehicle. 
La reserva no serà definitiva fins rebre la confirmació per mail des de la 
vocalia d'activitats. 

NO S'ACCEPTARÀ CAP ALTRE VIA D'INSCRIPCIÓ !!! 
 
NOTA: El programa previst pot tenir variacions horàries i de lloc per raons de força major 
o imprevistos (climatologia, etc.) 
 

http://www.afocer.cat/index.php/socis/formulari-dinscripcio-a-tallers-i-sortides/
http://www.afocer.cat/index.php/socis/formulari-dinscripcio-a-tallers-i-sortides/


 
 
 
 

 

 

    NOTA INFORMATIVA 
  

 
 

 
 

                                                                    
 
                                              Agrupació Foto-Cine Cerdanyola-Ripollet 
 
 
Ref. SORTIDA FOTOGRAFICA  L’ALBUFERA DE VALENCIA 
 

Agrupació Foto-Cine Cerdanyola-Ripollet, no es fa responsable dels danys 
personals o materials del soci/a i acompanyants que es puguin produir 
durant la jornada o el temps que duri l'activitat. En l' inscripció i participació 
en la sortida hi ha implícita l'acceptació d'eximir de tota responsabilitat i es 
declina iniciar accions legals contra Afocer, Junta directiva o als seus socis 
per qualsevol responsabilitat que pugui venir derivada de l'organització de 
l'activitat. 
En cas d'accident i com a conseqüència del mateix es produeixin danys 
materials o danys a persones físiques que l'assegurança d'Afocer no ho 
cobreixi, les despeses que se'n derivin seran assumides pels mateixos 
autors del incident. 
Donat el cas que l'assistent anul·li l'assistència a l'esdeveniment, AFOCER es 
reserva el dret de retornar o no els diners al soci, en funció de les despeses 
que pugui comportar a l'agrupació. 
 
Cerdanyola del Vallès, 05 de Gener de 2.020 

 
 
 
AFOCER - G-5840844, Carrer Industria número 38-40 – 08290-Cerdanyola del Vallès,  Inscrita amb el núm. 5721, de la 
secció 1ª del Registre de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 


