Embarcacions per la processó de Santa Cristina 2012:
•
•
•

DOFÍ JET 3 (250 places)
DOFÍ FET 4 (250 places)
DOFÍ JET NEPTUNE (CATAMARÀ 140 places)

Els tiquets per aquestes embarcacions són per l’anada i la tornada. La sortida cap a Santa Cristina la faran abans de
la processó, per poder desembarcar primer, veure l’arribada de la regata de llaguts i participar en la pujada de la
processó cap a l’ermita.
Amb el mateix tiquet podran tornar cap a Lloret aprofitant els viatges de línia regular d’aquesta empresa, segons
les places disponibles a cada embarcació. NO TORNEN AMB LA PROCESSÓ.
Els horaris de tornada són: 12:10, 15:40 i 16:45.

•

LADY JOANA (CATAMARÀ 146 places)

Només fa el viatge d’anada, de Lloret a Santa Cristina, seguint la processó. Atraca a la platja.
La tornada es podrà fer amb els viatges que repetiran les embarcacions de la família Juriola: JURIOLA II, o
DISCOVER THE SEA.

•
•

JURIOLA II
DISCOVER THE SEA

Aquestes embarcacions porten a les obreres, els músics, les autoritats, el cor Alba de Prima i tots els membres que
composen la processó, que ocupen tota la seva capacitat (170 places). Quan hagin desembarcat a Lloret de
tornada, faran fins a dos viatges més si calgués, per transportar a la gent que vulgui tornar per mar de Sta. Cristina
a Lloret. Cal esperar la barca dempeus al punt d’embarcament, doncs si quan l’embarcació torni de Lloret no veu a
un grup de gent esperant, donarà per acabats els viatges i retornarà cap al port de Blanes.

Per pujar a les embarcacions a Lloret, cal anar al seu punt habitual de sortida, davant de l’Ajuntament.
Comptem a més amb els dos catamarans SENSATION, que portaran a les tripulacions dels llaguts que han de fer la
regata de tornada. Aquests embarcaran davant de Can Garriga (Museu del Mar).
Les empreses AUTOCARS MAS i TRANSPORTS PUJOL posen cada una a disposició un autocar per fer el
desplaçament per terra, que seran a la parada de bus del passeig marítim, a Can Garriga – Museu del Mar, des de
les vuit del matí, i repetiran els viatges que calgui. També tornaran de Sta. Cristina a Lloret al finalitzar la processó.
No cal reservar tiquets per aquests desplaçaments.
Els tiquets per les embarcacions es podran retirar a Can Garriga – Museu del Mar, a partir de les 10h. del matí de
dimarts 17 de juliol. Es limitarà a DOS tiquets per persona, amb un donatiu de UN EURO per bitllet. L’import
recaptat serà entregat a Càritas.

