Informació pràctica:
Com arribar a la ciutat:
Servei d’autobús Aeroport-Maó. Cost: 2.55 €. Parada final a l’estació d’autobusos.
Horari: http://menorca.tib.org/portal/web/cime/autobus/linia/10
Taxi Aeroport - Maó: cost aproximat: 12-15 € .
L’arribada en vaixell deixa els passatgers en el mateix cor de la ciutat.
Hotels a Maó:
Octubre ja no és temporada alta i no hi hauria d’haver problemes amb l’allotjament. Tot i
així s’han bloquejat un paquet d’habitacions a l’hotel MIRADOR D’ES PORT*** amb les
tarifes següents:
Habitació doble i esmorzar: 35,50 euros x persona x dia
Habitació doble us individual i esmorzar: 55,00 euros x dia
La reserva s’ha de fer a través de l’agència VIATGES MAGON (tel.: 971 351700; e-mail:
empresas@viajesmagon.com; persones de contacte: Janette Lanting i Enriqueta Valentín),
esmentant que és per a les Trobades Científiques de la Mediterrània).
Altres hotels (les tarifes són les obtingudes a través de VIATGES MAGON i no coincideixen necessàriament amb les que donen els cercadors d’allotjament o el propi hotel):
HOTEL CAPRI * * *
Habitació doble i esmorzar: 41,50 euros x persona x dia
Habitació doble us individual i esmorzar: 72,50 euros x dia
APTOS. ROYAL **
Apt. 1 dormitori econòmic: 40,00 euros x apartament x dia
Apt. 1 dormitori superior: 46,00 euros x apartament x dia
Suplement esmorzar: 6,00 euros x persona x dia
HOSTAL JUME
Habitació doble: 24,50 euros x persona x dia
Habitació doble us individual: 36,00 euros x persona x dia
Seu de les Trobades:
Institut Menorquí d’Estudis. Camí des Castell, 28, Maó.
Excursió i sopar de les Trobades:
La quota d’inscripció inclou el preu de l’excursió i del sopar. Si algú dels participants té
previst no participar a aquestes activitats o bé participar-hi amb algun acompanyant,
s’agrairà ho comuniqui quan abans millor a: cgc.ime@cime.es. En cas contrari es reservarà
una plaça per participant.
Pàgina següent: plànol i localització de les adreces d’interès 

Altres webs de consulta:

http://www.ime.cat/
http://www.cime.es/
http://www.ajmao.org/

