VANDRINGAR, UTFLYKTER
NYTT DATUM: Bergsvandring
måndag den 19 mars, kl 9:00

Vi på Skandinaviska klubben vill erbjuda variationsrika turer för våra medlemmar, att vandra tillsammans med erfarna stigfinnare är en härlig upplevelse
både naturmässigt och socialt. Det krävs dock att du
har god kondition och friska ben eftersom naturen
här är kuperad och branta backar ej går att undvika.
Bra skor är en nödvändighet! Det blir inga långa och
svåra vandringar men vädret kan vi inte styra över,
så se till att ha bra kläder med. Det är ofta betydligt
kallare uppe i bergen. Ta gärna med matsäck och
alltid vatten!
Om inte annat anges startar vi kl 9.00 från AC hotell, nära Catalinaparken, och kommer hem cirka 17.
Om bara några få personer från syd vill vara med får
dessa ta Globalbuss till Las Palmas. Om det är många
kan vi hämta med den abonnerade bussen. Föranmälan och förskottsbetalning gäller och vid sista-minuten-avbokning kan en avgift komma att tas ut.
Den 19 mars åker vi till Osorioparken utanför
Teror, en vacker park med exotiska växter och gård
från 1500-talet. För de som vill vandra gör vi det
där, uppför berget och runt La Laguna för att komma
tillbaka till parken och ha picknick tillsammans med
övriga. Klubben står för förtäring, pastasallad och
dryck. Pris 20 euro.

Konsertresor från San Agustin till Auditorio Alfredo Kraus
Verk framförda av Orquesta Filarmonica de Gran Canaria
23 mars

STRAUSS Muerte y transfiguración
FAURÉ Réquiem

6 april

DEBUSSY Preludio a la siesta de un fauno
DEBUSSY Fantasía para piano y orquesta
ALBÉNIZ Suite Española
RAVEL Bolero

Konserten börjar kl. 20.00 och slutar omkring kl. 22.00.
Abonnerad buss avgår från Monte Rojo i San Agustin kl.17.00 respektive konsertdag.
Före konserten besöker vi en närliggande restaurang där vi äter något lätt (frivilligt).
Bussresa t.o.r. inklusive biljett på sektion A3 (näst bästa platserna) pris 38 euro.
Bindande anmälan och betalning senast tisdagen före konsertdagen. Därefter = väntelista.

