CIRCULACIÓ DE TRENS ESPECIALS PER A GRUPS
Capacitat aproximada d’un tren:
Duració de cada viatge:
Horaris dels trens:
Donació de:

36 places
20 minuts
10:00 i 10:30
40 € + 2 € per persona

Visites especials.
Estem orgullosos del nostre tren i ens agrada que el vingueu a veure. Per construir i fer anar aquet tren, es va
formar una associació d'amics del ferrocarril, el Tren de Palau. És una associació sense ànim de lucre ubicada
al terme municipal de Palau-solità i Plegamans. Els seus membres, estan al control operacional de tots els
aspectes d'una via fèrria en la que s'inclouen la construcció dels trens, les circulacions, la construcció i
manteniment de la via i la seva plataforma, els equips ferroviaris, els tallers i les cotxeres, els controls de
viatgers, etc. Tot el sistema es finança amb les donacions rebudes dels viatgers.
Atenció:
Els dies de circulació de trens per a grups estar limitat als dijous no festius dels mesos de setembre, octubre,
abril, maig i juny.
La donació es farà abans de començar l'activitat.
En ser una activitat al aire lliure, les condicions meteorològiques poden anular les circulacions dels trens.
El nostre tren NO ÉS UNA ATRACCIÓ ni és professional i cal interactuar-hi amb respecte.
Degut al caràcter no professional d’aquest ferrocarril, la programació de les visites s’ha de fer amb un mínim de
30 dies d’anticipació.
Normes generals:
- El bon comportament és essencial per gaudir del viatge.
- Cada tren haurà de dur monitors segons l'edat dels viatgers i al bon criteri dels seus responsables.
- Els monitors tindran cura de distribuir el grup en el tren, de forma que estiguin sempre sota el seu control.
- En tot moment s'atendrà les indicacions dels membres de l'Associació.
- L'incompliment de les normes podrà comportar aturar el tren de forma transitòria o suspendre la visita sense
dret a reclamació.
- La firma de la sol·licitud suposa l'acceptació d'aquestes normes.
Procediment de sol·licitud:
Complimentar degudament aquest full i enviar-lo al correu electrònic tren@trendepalau.cat i en uns dies rebreu
la confirmació.
Nota:
Per utilitzar els lavabos s’ha de trucar a l’Ajuntament tel. 93 864 80 56
Entitat que sol·licita el tren:
Adreça:
Població:

Codi postal:

Persona de contacte:
e-mail de contacte:
Telèfon:

Horari:

Nombre de viatgers:

Edat:

Data de la visita:

Hora:

Segell de l’entitat, nom i firma del responsable:
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