A BLANES... després de la REUNIÓ ANUAL... també US HI VOLEM!
Blanes dissabte 13 i diumenge 14 de maig de 2017
“Gaudim de les experiències lúdiques”
Volem que sigui una trobada de germanor, de companys i d’amics, on tinguem temps de
compartir experiències, no solament científiques, sinó també personals i lúdiques, essencials
en la nostra Reunió Anual. I, per després de dues jornades intenses, a Blanes tenim un entorn
únic per aconseguir-ho. Us convidem a allargar el cap de setmana fins diumenge i a gaudir d’un
seguit d’opcions i activitats que us hem preparat, esportives, culturals, gastronòmiques... per
fer en grup, en família o de forma lliure, sempre a la vora del nostre mar, en plena Costa
Brava.
Dissabte 13 de maig 21:30 hores

Sopar de la Pediatria Catalana
Al Restaurant Mont Ferrant de Blanes i amenitzat pels nostres companys, metges i infermeres,
“artistes” de l’Hospital de Blanes que vetllaran per que tots ens divertim.
I després, ball i xerinola per qui vulgui continuar la festa....
Preu per persona (tot inclòs): 30 €.
Cal fer la reserva i l’abonament a través del formulari abans del 7 de maig de 2017 indicant el
nombre total de persones incloent acompanyants. L’aforament es limitat i es tancarà la
reserva quan es completin les places disponibles.
>> accés al formulari
Diumenge 14 de maig 9:00 hores

Activitats vora el mar
Caminada popular o running pels més esportistes, de 6 Km a peu pla, sense desnivells, per la
badia i les platges de Blanes.
Obsequiarem a tots els inscrits a la caminada o al running amb una samarreta esportiva amb el
logo de la Reunió Anual
Per això cal inscriure’s prèviament via formulari (les samarretes es repartiran a les 9:00 del
mati el dia de la caminada):
>> accés al formulari

Descomptes
També per a qui ho desitgi us hem preparat descomptes per visitar el Jardí Botànic Mar i
Murta de Blanes.
A més, un seguit de restaurants gastronòmics de Blanes han volgut recolzar a la pediatria
catalana oferint un descompte a tots els comensals que acompanyin a un congressista amb la
acreditació de la Reunió Anual.
Trobareu la informació detallada a la bossa del congrés.

