
 

TROBADA MICOLÒGICA 

ORIHUELA DEL TREMEDAL  

 
TROBADA PER A SOCIS DE SOMIVAL 
 
Es realitzarà en la Residència de temps lliure d'Orihuela del Tremedal, situada en C/ Subida a la 'Ermita, s/n, 
44366 Orihuela del Tremedal, TEROL del 22 al 24 d'octubre de 2021. 
 
PREUS per 2 nits i 3 dies, del 22 al 24 d'octubre de 2021. 
Els preus inclouen la pensió completa des del sopar del divendres al menjar del diumenge. 
 
En habitació doble 160 euros ( 2 persones) 
En habitació senzilla 90 euros. 
En habitació triple consultar amb SOMIVAL 
 
PLACES LIMITADES s'adjudicaran per rigorós ordre de presentació. 
Si no hi ha habitacions individuals, se li allotjarà en una doble amb acompanyant i se li abonarà la diferència. 
En cas de no quedar places en el moment en què es reba el justificant de pagament, es comunicarà a 
l'interessat i se li retornarà el total de l'import. 
 
Intentarem aconseguir un permís de recol·lecció de bolets per a tots els participants, de no poder ser, es 
comunicarà per email perquè ho adquirisquen de manera individual en https://micorracin.es 
 
 
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ. 
El full d'inscripció junt el justificant de la transferència ha de manar-se abans del dimecres 6 d'octubre de 2021 
a la següent adreça de correu electrònic: socmicval@gmail.com 
 
La transferència de l'import d'inscripció s’ha de realitzar al següent compte bancari a nom de: 
 
SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 
Compte: ES93 2038 6555 55 6000068925 
Concepte: Trobada Orihuela i el nom del soci. 
 
Una vegada rebut l'import total i el full d'inscripció, SOMIVAL confirmarà per email la reserva, document que 
haurà de presentar-se en el moment de la recepció i lliurament de material. 
 
La recepció d'assistents serà en la Residència de temps lliure d'Orihuela del Tremedal, el divendres 22 a partir 
de les 17.00 hores. 
 
Si es cancel·la la inscripció després del 6 d'octubre de 2021 només es retornarà el 50% de l'ingrés. 
 

Aquelles persones que NO s'hi allotgen i desitgen menjar en la Residència, ho han de comunicar en la recepció a 
primera hora del matí. 
 Preus : 
                                                                     Desdejuni: 3,30 € 
                                                                     Menjar: 13,20 € 

Sopar: 11,00 € 

 

https://micorracin.es/


     

              TROBADA ORIHUELA DEL TREMEDAL 

               DIES: 22, 23 i 24 d'octubre de 2021 

 

 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ 
 

 
COGNOMS:  NOM: 

DNI : TEL : EMAIL : 

ADREÇA: CP : 

 NÚMERO DE SOCI/A DE SOMIVAL 

 
ASISTIRÍA A LA VISITA GUIADA 

 OBSERVACIONS RESPECTE Al MENJAR. En cas de tindre intoleràncies , indique-ho: 

 

COMPARTEIX HABITACIÓ AMB ACOMPANYANT 

COGNOMS:  NOM: 

DNI : TEL : EMAIL : 

 

 
ASISTIRIA A LA VISITA GUIADA 

OBSERVACIONS RESPECTE Al MENJAR. En cas de tindre intoleràncies , indique-ho: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA ORIHUELA DEL TREMEDAL 

 

DIA 22 

17:00h  Recepció  

        • Lliurament de pase per a recol·lectar bolets 

        • Fitxa per a participar en exposició de fotografia de bolets amb el mòbil 

21:00h  Sopar 

 

DIA 23  

8:00h    Desdejuni 

9:00h    Eixida al camp 

13:00h  Recollida bolets, ja en la Residència, per a muntar l'exposició 

14:00h  Menjar. 

17:00h  Exposició de bolets  

19:00h  Xarrada sobre els bolets recol·lectats 

20:00h  Projecció de les fotografies seleccionades 

21:00h  Sopar. 

 

DIA 24 

8:00h     Desdejuni 

9:00h     Eixida al camp  

10:00h   Eixida Cultural 

14:00h   Menjar 

 


