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Expedició ABACAT al campionat d’Europa de Blackball 2017 
Bridlington del 22 al 29 d’Abril 
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Expedició ABACAT al campionat d’Europa de Blackball 2017 
Bridlington del 22 al 29 d’abril 

 
 
 Pla d’expedició. 
 Qué no ens podem deixar. Consells per evitar disgustos. 
 Relació d’expedicionaris. 

 
 
DIA 22/04/2017 
 
 Puntualment a les 07:00 del mati, concentració a les immediacions de la 

Sala 1021 (Antic Espanyol) Ctra de Molins de Rei, 212 de Sabadell. Pesat i 
amidament de maletes: Una maleta de máx 15 Kg.  L’equipatge de cabina 
es una maleta, bossa o similar que com a máx. pesi 10K i mesuri Máxim 55 
x 40 x 20 (Incloses rodes guarniments etz.). Son molt estrictes i els 
excessos els cobren molt cars. Confecció del paquet amb els tacs. 

  
 A les 7:30 h. Trasllat en 4 Vehicles a l’Aeroport del Prat.   

 
 Vol FR7543 de Ryanair amb sortida a les 10:20 des del Prat amb destinació 

Manchester T3. 
 
 Arribada a Manchester  a les 11:55 (Hora local). Trasllat en 4 cotxes de 

lloguer fins a Brigham Bridge Farm Holiday Cottages  East Yorkshire YO25 8JW 
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DIA 23/04/2016 fins 28/04/2016 
 
 Competicions  

 
 
DIA 28/04/2016 
 
 Puntualment  a les 10:00 h. concentració. Càrrega de maletes i confecció 
del paquet amb els tacs i/o jugar les finals o aprofitar el dia per fer turisme. 
Farem nit a York al Hostel Safestay. 
 

 
DIA 29/04/2016 
 
 Puntualment  a les 10:00 h. concentració. Càrrega de maletes i aprofitar el 
dia per fer turisme. 

  
 Arribada a l’aeroport a amb temps per fer la facturació. 

 
 Vol FR7544 de Ryanair amb sortida a les 18:10 destinació El Prat. 

 
 Arribada a l’Aeroport el Prat Terminal 2 a les 21:30 H (hora local). Trasllat a 

Sabadell en 4 vehicles. 
 
 Fi de l’expedició 

 
Qué no ens podem deixar. Consells per evitar disgustos. 
 
Imprescindibles: 
 
 DNI o passaport. 
 Tarjeta sanitària Europea 
 Medicaments qui en prengui. 
 Uniformitat 

 2 Polos reglamentaris 
 Pantalons negres 
 Sabates negres (no esportives) de vestir 

 
 Recomanable portar una tarjeta de crèdit o débit pels imprevistos 
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Molt Important, a tenir en compte: 
 
 Amb el bitllet només s’ha inclòs una maleta per persona de 15 Kg. de pes. 

Es molt important no excedir-lo ja que l’excés es paga a preu d’or (20€ x 
Kg.). 

 
 
 Es pot portar addicionalment una única bossa de má  o maleta o motxila 

per portar-la a cabina, que no pot excedir de 10 Kg. I les mides no poden 
excedir de  55 x 40 x 20 cm. (Ull s’amida tota la bossa incloses les rodes, 
agafeu el metro i mesure-ho bé, que després tot son problemes). 

 
 
 A la bossa de má no s’hi poden portar liquids, pasta de dents, colònies ni 

objectes que es puguin considerar perillosos (tisores, eines,etc.) consulteu 
les restriccions que existeixen a la plana web de l’aerolínia: 
http://www.ryanair.com/es/faqs/buscar?q=prohibited%20item 

 

 
Relació d’expedicionaris. 
 
ABAL MENDEZ, JUAN CARLOS 
ARAN CANELLAS, JORDI 
BERNAUS COCA, ARAM 
CASTRO CREUS, GERARD 
COBO, CARLOS SEBASTIAN 
CODINA GES, JOAN 
ESCOBAIRO ANTOLIN, VICENS 
GOMEZ INFANTE, ANGEL 
IRASTORZA BALAGUER, ALBERT AITOR 
LEAL SANCHIS, JONATAN 
MARMINYA ESPIN, JOAN 
THIEMANN, MAXIMILIAN 
VILA MARTIN, XAVIER 
VILCHEZ FERNANDEZ, RAMON 
 
 

ES IMPRESCINDIBLE SER PUNTUAL, ANEM JUNTS.!!! 
 
 
Management: 
 
Aram Bernaus: 663623014 – aram@coca.cat 
 
Vicens Escobairó: 652854333 –  vicensdrum@hotmail.com  
 
 
 

 


