
CURS D' AÏKIDO
    3 i 4 de novembre  2018

Trobada  internacional  oberta  a  tots  els  practicants  i  federacions.  Organizat  per
MUTOKUKAÏ FRANCE i KITSUNE AÏKI DOJO. Obert a tot el que tingui llicència, passaport
o assegurança personal per la pràctica de l'Aikido, no importa l'origen o l'escola.

 

Daniel LECLERC, 6e Dan AÏKIKAÏ
Dissabte 3 de novembre  10h – 12h30 i 15h30 – 18h

Diumenge 4 de novembre 10h – 12h30 

PORTAR ARMES (JO, BOKKEN  i TSUBA)

Preu:
Curs complet :   45 €
Dia :        25 €
Classe :      15 €

Localització del Dojo     :  

Pavelló d'esports, Allée de la Plaine Saint Martin, 66500 PRADES (PYRENEES ORIENTALES
Francia) GPS : 42°37' 11,65" N      2°24' 58,97" E
El Dojo està situat en la ciutat  de  PRADES, a 44 km a l'oest  de  PERPINYÀ i de les
sortides de l'autopista A9, direcció ANDORRA.

CÓM ARRIBAR ?

En cotxe     :  Per l'A9 “la Catalana”, fins arribar a  PERPINYÀ, agafar la sortida PERPINYÀ
SUD,  Marché International Saint Charles, i seguir direcció  ANDORRA. Seguir sempre
aquesta direcció per la via ràpida RN116 vora el riu fins ILLE sur TÊT, després continuar
cap a PRADES / ANDORRA sempre per la RN116, travessant VINÇA i MARQUIXANES. A
l'entrada de  PRADES girar  a  la  dreta a  la  primera rotonda,  a  la  segona  (Super  U).
continuar recte seguint el curs del riu i finalment agafar la 3ª sortida a la 3ª rotonda
(veure plànol adjunt) per accedir al aparcament del complex esportiu de la “Plaine Saint
Martin”.

En tren     :    Des del SUD :  RENFE  línia Barcelona – Perpinyà,  des del NORD :  SNCF
nacional fins Perpinyà,  correspondències de dilluns a diumenge fins Prades amb el
TER  a 1 €. (atenció: diferents horaris entre setmana i  cap de setmana, mirar el
internet) 45 minuts de viatge fins a l'estació de Prades, desprès 10 min a peu fins la
“halle des sports”.



En avió     :  
Aeroport de Perpignan Rivesaltes;  45 minuts en cotxe.

Allotjament y restauraci  ó  :  

Possibilitat de dormir al dojo divendres i dissabte (dutxes, wc, calefacció, vestidors,
etc.) per a qui ho solliciti. Portar sac de dormir. Esmorzar previst pels que s'allotjin al
Dojo (inclòs al preu del curs)

Allotjament possible en camping :
http://www.camping-prades.sitew.com/#Bienvenue.B, 
http://www.camping-bellevue-riasirach.com/
hoteles próxims al Dojo :
http://www.hotel-prades.com/, 
http://www.hotel-hexagone66.fr/, 
Bed & Breakfast :
http://www.villafrench.com/

o a casa d'altres participants. Dissabte i diumenge se preveu un menja calent a càrrec
d'un dels socis especialista en càtering local (12€). Hi ha una sala reservada en cas de
mal temps pel dinar, si no, possibilitat de menjar en la gespa del Dojo. servei de bar.

Per  qüestions  d'organizació,  agraïriem  confirmeu  assistència,  reserva  de
l'allotjament (en el Dojo), i el dinar de dissabte i diumenge (obligatori sota comanda)
per e-mail a : kitsuneaikidojo@gmail.com abans del 31 d’octubre 2018.

Gràcies per enviar la fitxa de reserva complimentada i en format pdf.

Informació i organización: Isamu(00-33)-620 761 140  o  kitsuneaikidojo@gmail.com

Gràcies a tots i benvinguts !!

http://www.camping-prades.sitew.com/#Bienvenue.B
http://www.villafrench.com/
http://www.hotel-hexagone66.fr/
http://www.hotel-prades.com/


FITXA DE RESERVACIÓ 

NOM : COGNOM :

Federació / Colectiu / Club :

Email :

Tel :

Vaig a assistir a :

Curs complet (Dissabte i Diumenge)

Nomès Dissabte

Nomès una classe (mig día) Qual: 

Allotjament al Dojo:

1 nit ( Dissabte 3/11)

Restauraci  ó  :  

1 menja (Dissabte o Diumenge)

Gràcies per la seva resposta de reserva per mail en pdf.


