
Nou! Allotjament gratuït amb famílies flamenques pels que aneu a
manifestar-vos el dia 7 a Brussel·les.

http://www.withcatalonia.eu

Organitzeu-vos el viatge amb:

Bus
• ANC 
• Facebook 

Cotxe
• Facebook 

Avió
• Facebook 

Moto
• Facebook 

Autocaravana
• Facebook 

ANC
Benvolgut, benvolguda,L'Assemblea Nacional Catalana i l'ANC Brussel·les, amb Òmnium Cultural, 
us convoquem el dijous 7 de desembre a donar suport al Govern legítim manifestant-nos a 
Brussel·les, la capital d'Europa.

Per portar el nostre clam de llibertat al cor d’Europa i per l’alta demanda de peticions, hem 
organitzat vols xàrter (anada i tornada) a Brussel·les. El preu d’aquest viatge són 420€. El preu està 
destinat íntegrament al viatge; les entitats organitzadores no en traiem cap profit.

El preu inclou:

• Vol xàrter Barcelona (el Prat) - Brussel·les (Zaventem) – Barcelona (el Prat).

• Trasllat amb autobús d’arribada a la ciutat de Brussel·les.

• Trasllat amb autobús de tornada a l’aeroport el mateix dia al vespre.

• Assegurança d’assistència completa.

https://www.facebook.com/groups/BRUenACiFURGO
https://www.facebook.com/groups/BRUenMOTO
https://www.facebook.com/groups/BRUenAVIO
https://www.facebook.com/groups/BRUenCOTXE
https://www.facebook.com/groups/BRUenAUTOCAR
https://brusselles.assemblea.si/bus.php
http://www.withcatalonia.eu/


• Telèfon de contacte en català a Brussel·les en tot moment.

• Taxes aèries.

El preu no inclou:

• Assegurança d’anul·lació.

• Menjars i begudes no indicats al programa.

• Visites i excursions opcionals.

• Tot el que no està especificat com a inclòs.

Les places són limitades i la reserva serà per ordre d’inscripció.

Per poder fer la reserva, cal contactar a través del correu electrònic: 
viatges.assemblea@abc4events.es o al telèfon 93 347 1714, extensió 1028.

Caldrà especificar:

• Nom i cognoms (tal com surten en el DNI)

• Número de DNI

• Data de naixement.

A partir de demà donarem a conèixer un web específic del viatge amb tots els detalls de la 
concentració i els autobusos organitzats per les assemblees territorials de l'Assemblea Nacional 
Catalana.

En cas de voler sortir des d’un altre aeroport o per altres possibilitats de viatge, contacteu amb 
l’agència de viatges organitzadora per valorar si és factible. Si hi hagués suficient demanda, 
s’organitzaria.

Estem en campanya per guanyar el 21 de desembre!

 

Comissió d'Incidència Internacional
Assemblea Nacional Catalana

ANC VALLS

Hem cregut convenient que siguin les agències de viatges de Valls les que organitzin i centralitzin 
els desplaçaments en autobús i avió per participar en la concentració que tindrà lloc a Brussel·les el 
7 de desembre (la manifestació serà a les 11 del matí, tot i que a les 5 també es preveu un acte).

Us proposem, doncs, que us poseu en contacte directament amb les agències i que hi contracteu el 
viatge que preferiu el més aviat possible. Els preus són aproximats, però no variaran gaire.

VIATGES AMB BUS:

Anar i tornar. Sortida de Valls el dia 6 a la tarda i sortida de Brussel·les el dia 7 al vespre: 115 € 
(Viatges Iltrida: Jaume Huguet, 11. Valls. Tel. 977 61 41 25).

Dos dies + 1 nit d’hotel. Sortida de Valls el dia 6 de matinada i sortida de Brussel·les el dia 7 al 
vespre: 160 € (Viatges Mestres: Font de la Manxa, 5, Valls. Tel. 977 60 08 08).

mailto:viatges.assemblea@abc4events.es


Dos dies + 1 nit d’hotel. Sortida de Valls el dia 6 i sortida de Brussel·les el dia 7 a la nit. 190 € 
(Viatges Iltrida: Jaume Huguet, 11. Valls. Tel. 977 61 41 25).

Dos dies + 1 nit d’hotel amb esmorzar. Sortida de Valls el dia 6 entre 5 i 6 de la matinada i sortida
de Brussel·les el dia 7 al vespre: 225 €. Amb acompanyant de l’agència (Viatges Alemany: Avenir, 
21, Valls. Tel. 977 60 59 57).

Tres dies + 2 nits d’hotel. Sortida de Valls el dia 5 a les 5 de la tarda. Ruta per Bèlgica. Dia 7 a 
Brussel·les. Sortida el dia 8 cap a Valls: 350€ (Viatges Inèdit: El Pati, 8. Te. 977 60 71 80).

VIATGES AMB AVIÓ:

Anar i tornar el dia 7. Sortida de l’aeroport de Barcelona a les 6 del matí i sortida de Brussel·les a 
2/4 de 10 de la nit. Inclou trasllat amb bus Valls-BCN, aeroport Brussel·les-centre ciutat i viceversa,
assegurança d’assistència en viatge i anul·lació, acompanyant de l’agència: 425 € (Viatges Alemany.
Avenir, 21, Valls. Tel. 977 60 59 57).

Anar i tornar el dia 7. Sortida de l’aeroport de Barcelona a les 6 del matí i sortida de Brussel·les a 
les 10 del vespre. Opció bus a l’aeroport 15€. 410€. (Viatges Iltrida: Jaume Huguet, 11. Valls. Tel. 
977 61 41 25).

Assemblea Valls





ANC TARRAGONA

Xàrter organitzat per Viatges Alemany. 
Aquesta agència organitza vols amb sortida des de Barcelona a les 6.30 del matí del mateix dia 7 i 
tonada el mateix dia cap a les 21 h. 
Inclou trasllats en bus des de Tarragona a Barcelona i viceversa i enllaços aeroport-Brussel·les i 
Brussel·les-aeroport. 
Preu 425 €. Places limitades! 
Més informació i reserves: Viatges Alemany (Reus i Valls). Sra. Antònia Segarra, tel.: 977605957 
(ext. 502)

 Dieu que sou de l'ANC Tarragona! ⚠

ANC REUS

Busos des de Reus per a anar a Brussel·les. 
Dues opcions: 

 1a opció:�
- Sortida de Reus a les 13h del 6/12 i arribada a Brussel·les a les 07h del 7/12
- Manifestació al matí i acte polític a la tarda, el dia 7/12.
- Sortida de Brussel·les a les 21h del 7/12 i arribada a Reus a les 15h del 8/12
- Preu: 110€ (només inclou el bus)

 2a opció:�
- Sortida de Reus a les 13h del 6/12 i arribada a Brussel·les a les 07h del 7/12
- Manifestació al matí i acte polític a la tarda, el dia 7/12.
- Allotjament no inclòs. Anirà a càrrec de cadascú escollir i reservar un establiment per dormir.
- Dia 8, lliure per Brussel·les.
- Sortida de Brussel·les a les 21h del 8/12 i arribada a Reus a les 15h del 9/12
- Preu: 110€ (només inclou el bus)

 Venda de tiquets: ☑



- De dilluns a divendres, fins al dia 24/11.
- Horari: de 18 a 21 hores .
- Lloc: al local de l’ANC_Reus, al Raval Sta Anna, 2  4t pis.

 ✈✈✈ Avió des de Reus per anar a Brusel·les:

 - Anada i tornada el dia 07/12. 11

 - Sortida de Reus a les 07.00h del 07/12. 21

 - Inclou el trasllat en bus Aeroport/Brusel·les/Aeroport.31

 - Sortida de Brusel·les a les 22.00h del 07/12. 41

 - Arribada estimada a Reus a les 23.50h del 07/12. 51

 - Preu: 410 €/persona. 61
 
 - Pre-reserves a partir del71

 divendres 17/11. Cal abonar 100 €/persona. Data límit per fer el pagament de la pre-reserva: 24/11

 - Venda de tiquets: de dilluns a divendres, fins al dia 24/11. Horari: de 18 a 21 hores. Lloc: al local81
de l’ANC_Reus, al Raval Sta Anna, 2







Oferta HIFE 1 
VIATGE A BRUSSEL.LES
ITINERARI:
6 DESEMBRE.-
Sortida a les 12.00h de matí aprox. ( pendent de confirmar)
Nit en ruta
7 DESEMBRE.- BRUSSEL.LES – MAUBEUGE
Arribada a Brussel·les a les 08.00 h aprox. I deixar al grup al lloc estipulat.
A les 20 h recollida del grup i trasllat a l hotel reservat a Bruges.  
8 DESEMBRE.- MAUBEUGE - ORIGEN .
Esmorzar a l hotel i continuació del viatge fins al punt d origen .    
PREU PER PERSONA GRUP DE 50 PLACES : 200 € €
Inclou :
- Autocar
- Iva inclòs
- Dos conductor durant tot el servei.
- Hotel de 2 estrelles a Maubeuge – dormir i esmorzar (100 km al sud )
- taxa belga inclosa
- Assegurança d’assistència
Nota : el xofers han de tenir 10 hores de descans sense interrupció a 
Brusse.les.
Preus subjectes a modificacions fins al moment d efectuar la reserva  
Telf
977 510297



Oferta HIFE 2 (mínim 50 persones)
VIATGE A BRUSSEL.LES i BRUGES
ITINERARI:
6 DESEMBRE.-
Sortida al matí a les 12.00h aprox. ( pendent de confirmar)
Nit en ruta
7 DESEMBRE.- BRUSSEL.LES – BRUGES
Arribada a Brussel·les a les 08.00 h aprox. I deixar al grup al lloc estipulat.
A les 20 h recollida del grup i trasllat a l hotel reservat a Bruges.  
8 DESEMBRE.- BRUGES -
Esmorzar a l hotel i visita de Bruges , una de les ciutats medievals mes   
ben
conservada del mon, fundada al segle IX i declarada Patrimoni de la 
Humanitat
per la UNESCO. Al migdia inici de la tornada. Nit en ruta .
9 DESEMBRE
Arribada al matí.
PREU PER PERSONA GRUP DE 50 PLACES : 225 €
Inclou :
- Autocar
- Iva inclòs
- Dos conductor durant tot el servei i un llançadora .
- Hotel de 2 estrelles a Bruges – dormir i esmorzar (100 km al Nord)
- Taxa belga inclosa
- Assegurança assistència.
Nota : el xofers han de tenir 10 hores de descans sense interrupció a 
Brusse.les.
Preus subjectes a modificacions fins al moment d efectuar la reserva  
Telf 977 510297


