PANERA DE NADAL DE LA SECCIÓ DE HOCKEY DE L’ATHC
Els primers regals! Dia a dia va creixent; no deixis de comprar
números!!
-

Estada 1 nit habitació doble i esmorzar per 2 persones – Hotel Esquirol 2* de Llívia
(Girona) www.hotelesquirol.net – Central de Viajes www.centraldeviajes.es
Protector bucal fet a mida – Cover protec/ Clínica Dental Passeig
www.coverprotec.com
Material esportiu – Benito Esports www.benitosports.com
Menú de cap de setmana migdia per a dues persones – Rístol www.ristol.com
Bijuteria de plata – Blanco y Violeta http://instagram.com/blancoyvioleta
Joc de 6 copes ballon i 3 tasses decoratives – Allyouneediscook
www.allyouneediscook.com
Regal – Gusi www.gusi.cat
Neules – Forn del Progrés www.bonpa.com
Val Espai Personal – Centre d’Estètica Espai Personal www.espaipersonal.es
Llibres de cuina – La Sirena www.lasirena.es
Bonus de 10€ per jugar 4 hores a videojocs – SHIFT Gaming Center
www.shiftgamingcenter.com
Val per una sessió de reflexologia podal – Espai Fisio www.espaifisio.com
Lot de xocolates – Blanxart www.blanxart.com/ca/
Pilotes de pàdel - Hermanos Cant www.grupocant.net
Val per un tall de cabell, peeling capil·lar i tractament de tonificació i activació capil·lar
– Barberia Trasserra de Matadepera www.trasserra.com
Sac de llenya i sac de pellet – Llenyes Güell www.llenyesguell.com
Samarreta, mitjons i cinta per les claus – Clice www.clice.com
Lot de llaminadures – SAET Sweets www.saetsweets.com
Collaret – MG Things www.mgthings.com
Necesser amb gomes i clips fets a mà – Mis Dulces Telitas
https://www.instagram.com/missdulcestelitas/
Planxa llisa de fundició amb mànec plegable 20cm – Grau & Grau
http://www.terrassacentre.com/es/portfolio/grau-i-grau/
Llibre: Eduquem amb l’Esport de Roger Pallarols
Llibre: El risc més gran de Laura Pinyol
Val per un àpat per 2 persones – El Doll Bretó https://m.facebook.com/eldollbreto
Regal lot de productes de bebè valorat en 100€ - www.mambaby.com
Val regal “Menú de Cap de Setmana” per a dues persones Restaurant Mun (Hotel Don
Candido) – www.hoteldoncandido.com
Lot d’embotits amb 1 fuet, 1 sobre espatlla pagès i 1 paquet llonganissa Reina de la
Casa – https://www.instagram.com/eltastetdelacisqueta/
Lot de productes cosmètics naturals – www.benesserenature.com
Lot d’un parell de punys de silicona per Mtb, 1 unitat de cintes de Silicona i un
protector per raquetes de pàdel
- http://www.siliconegrips.com/
Bolígraf Roller Faber-Castell Loom Piano Negro – www.pmc.es
Val regal “peeling facial” valorat en 100€ - http://rehabterrassa.com
Val per un pack de bellesa cura de la pell i taller de maquillatge – www.marykay.es
Collaret Nomination col·lecció de plata SeiMia amb una lletra o equivalent inclosa –
Garcia Joiers

