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Descobreix si has guanyat la panera de Nadal de Cugat Mèdia
La panera de Nadal de Cugat Mèdia, valorada en 700 euros,
ja té guanyadora. Laura Sáez s'emporta els 24 regals que
componen el lot amb premis com sopars, vins, teatre, cursos
d'anglès i una esquiada, entre molts d'altres. La guanyadora
s'ha donat a conèixer aquest divendres en directe durant el
magazín 'Sant Cugat a fons'. Més de 300 persones han
participat en el concurs d'enguany responent a la pregunta de
quina creien que havia estat la notícia més important d'aquest
2019.

Aquests són tots els regals que inclou la panera de Nadal de Cugat Mèdia:
1. Authentic English: un curs d'anglès d'un mes.
2. Cinemes Sant Cugat: cinc entrades dobles.
3. McDonald's Sant Cugat: dos menús i un Happy Meal.
4. La Cuina de San Telmo: un menú per a dues persones.
5. Manantial de Salud: un pot de mel d'un quilo.
6. La Bottega: un lot de productes italians.
7. Teatre-Auditori Sant Cugat: dues entrades per anar a veure 'La dona del 600'.
8. Sticks Sushi: un menú per a dues persones.
9. Vinalium: una ampolla de cava i una de vi.
10. Pastisseria Dolç: un panettone.
11. Carnisseries Sagarra: un pollastre farcit.
12. Mans de Sant: un massatge terapèutic de 45 minuts.
13. Carnisseria Delicatessen Argentina: una parrillada argentina professional.
14. Torrons Pros: una teula i una barra de torró de crema.
15. Celler Cal Caballu: una ampolla de vi i dues de cava.
16. Pastisseria Sàbat: tres barres de torró de nou disseny.
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17. Restaurant Xarlot: un lot de cerveses artesanes ILDA'S.
18. Petritxol: un esmorzar o berenar per a dues persones.
19. Vins Noé: dues ampolles de cava del celler.
20. Administració Loteries Monestir: un dècim de la rifa de Reis.
21. Gimnàs DIR - Carretera de Rubí: una setmana gratuïta per a dues persones.
22. Tea Shop: una tassa, un saquet de te i unes galetes.
23. Teca Sàbat: uns Minicanapès Luxe Box.
24. La Molina: dos forfets per anar a esquiar.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/146978.html
Copyright 2022 Cugat.cat
Pagina 2 - 26/01/2022

