
	 	



Non podes perder a oportunidade! Xa te podes preinscribir na peregrinación europea 
de SalleXove "Seguindo os pasos de La Salle" no verán de 2019. 
 
Unha peregrinación... 
• Para calquera mozo ou adulto (nacido en 2000 ou anteriormente) que queira 

participar. 
• Con grupo e itinerario persoal a través dos lugares máis importantes da vida de 

San Xoán Bautista de La Salle. 
• Con viaxes en autobús desde España (ver rutas). 
• Cun estilo sinxelo: durmir en salas de deportes, xantar de campamento… 
• Con grupos reducidos dependendo da idade. 

 
Para rexistrarte... 
• É necesario preinscribirse antes do 31 de decembro en: https://goo.gl/BNpRJM 
• Na preinscrición, solicitarase a proba do primeiro pago (100 €). Serve o PDF do 

banco ou foto do recibo de ingreso. 
• As prazas asignaranse en estrita orde de preinscrición. 
• Confirmación de praza no mes de xaneiro de 2019. 
• Rexistro final nos meses de febreiro e marzo de 2019 (segundo pago de 100 euros). 
• Terceiro pago (125 €) e asignación de grupo en maio de 2019. 

 
 
	



	
	 	

Rutas dos autobuses: 
Intentamos que todos teñamos un autobús á nosa disposición preto do noso lugar de 
residencia. Na preinscrición podes indicar a ruta que máis che convén. 
• Ruta A: Barcelos (Portugal), Santiago, Xixón, Santander, Bilbao, noite en Irún, 

na mañá do día 25, viaxar a Grenoble. 
• Ruta B: Valladolid, Palencia, Burgos, noite en Irún, na mañá do día 25, viaxar a 

Grenoble. 
• Ruta C: Sevilla, Córdoba, Madrid, Zaragoza, noite en Figueres, na mañá do día 

25, viaxan a Grenoble. 
• Ruta D: Madrid, Zaragoza, noite en Figueres, na mañá do día 25, viaxan a 

Grenoble. 
• Ruta E: Valencia, Barcelona, noite en Figueres, na mañá do día 25, viaxan a 

Grenoble. 
 
Detalles do pagamento: 
Antes de preinscribirte, debes realizar o primeiro pago na seguinte conta bancaria: 
 

TITULAR HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS DISTRITO CENTRAL 

BANCO BBVA 

IBAN ES77 0182 4039 9600 1006 1921 

BIC BBVAESMMXXX 
 
Unha vez rexistrado o pagamento e confirmada a praza, toda a información será 
publicada en www.sallejoven.es e recibirás no teu correo electrónico os detalles. 
 
	



	

Datas: 
• As rutas de autobuses comezan o 24 de xullo en cada lugar. 
• A peregrinación comeza oficialmente en Grenoble-Parmenia o 25 de xullo e 

remata en París o 1 de agosto. 
• O 2 de agosto, cada ruta fará a viaxe de regreso, chegando aos lugares de 

orixe de cada ruta o 3 de agosto. 
 
A inscrición na peregrinación implica aceptar todas as condicións do mesmo. Non 
se aceptarán plans alternativos de viaxe ou aloxamento. 
	
 
 
	

Máis información: 
www.sallejoven.es 

pastoral@lasalle.es 

@sallejovenarlep 
	
@sallejoven 
	
@SalleJoven 
	


