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Se mer aktiviteter i San Agustín

SAN AGUSTÍN
Vi har öppet!

Expeditionen
i San Agustín
Vi har öppet måndagar och torsdagar
kl. 10-13
Tel: +34 639 109 135
Hos oss kan du lösa medlemskort, anmäla dig till
och betala aktiviteter.
Välkomna önskar
Lena Kjellman

Medlemscaféet
i San Agustín
Vi har öppet måndagar och torsdagar
kl. 10-13
Prisexempel: Kaffe 1 €, kaffe med dopp 2 €
Välkomna önskar
Lena Bodin (ansvarig)

