
I tu, tens ganes d’endinsar-te a l’Antic Egipte?  
 

Heu volgut retrocedir en el temps i no heu pogut? Doncs ara teniu una oportunitat 
única!  

El proper dissabte 23 de gener anirem d’excursió al Museu Egipci de Barcelona on 
ens espera una gran aventura... Ja veureu que us quedareu com mòmies! En teniu 
ganes oi? Doncs només cal que llegiu atentament el que us direm.  

Ens trobarem tots ben puntuals a les 8:00h* del matí a l’estació 
de trens de Granollers-Centre i ens tornarem a trobar a la 
mateixa estació a les 18:10h. Us recordem que cal arribar ben 
puntuals perquè el tren no espera a ningú! 

*Degut als problemes que ha tingut la Renfe aquests 
darrers dies, aquesta hora pot ser modificada. (I ja us 
avisaríem) 

 

Què cal portar? 

• El fulard de l’Esplai posat! 

• Calçat còmode 

• Una motxilla petita (còmode, que no sigui de fils!!!) amb: 

• Esmorzar 
• Dinar 
• Aigua 

• Ganes de passar-ho molt bé! 

 

I quant costarà?  

El preu per a cada infant serà de 7€ si ve un fill, 12€ si en són dos i 16€ si en venen 
tres. L’import haurà de ser ingressat molt puntualment abans del dia 17 de gener. És 
important que pagueu tan aviat com sigui possible, així ens faciliteu molt la feina als 
monitors i monitores.  
 

El número IBAN on s’ha de fer l’ingrés és el següent: 

Banc Sabadell (Plaça Maluquer i Salvador) 

IBAN: ES42-0081-1783-43-0001001802 



Recordeu que podeu fer l’ingrés a través de qualsevol caixer de Banc Sabadell, 
seguint les següents indicacions: 

1. Introduir la targeta (de qualsevol entitat bancària) a un caixer del Banc Sabadell.  

2. Seleccionar l’opció “Pagaments a tercers”  

3. Seleccionar targeta o estalvis.  

4. Introduir el codi de l’entitat: 000851  

5. Seleccionar l’excursió: “salida 1 dia”  

6. Teclejar l’import  

7. Acceptar i escriure el nom del nen/a o família 
 

Els monitors i monitores 

www.esplaiguai.org	


