Anna Martoran Rodríguez Martoran Yo iría a la montaña

1

Bea Perez Andrade Con mis niños a un lago

2

Montse FS Aniria amb la meva familia...quina millor companyia a disfrutar d'ells

3

Mònica Perez Jo aniria amb la meva família cap els Pirineus.

4

Verónica Gimeno Yo iría con mi marido. ..dónde??? Marina Torrents Pelaez Aniriem...... a qualsevol lloc es maco, el fet per
5 a mi es
Sandra Mairol Primer de tot seria una sorpresa pel meu fill perquè li faria molta

6

David Jimenez Esteve Aniria amb la meva família, a disfrutar del les vistes que

7

Juan Zamora Olmo Seria uno de mis sueños, pues estoy pensando en

8

Monica Bordes Taboada Amb la meva família i aniria a Eurodisney

9

Eva Cano Gonzalez Aniria amb la familia !!! El destí, ara per ara, nosé quin

10

Lucia Ferrer Farro Aniria amb la meva familia a pasar un finde diferent. ...un

11

Irene Gonzalez Milla Uooo aniria amb la familia segurament a la platja.. O a

12

Alicia Abad Moya amb la familia...aniria a la muntanya, pirineu

13

Eva Campoy Aviles Aniria amb la familia al camping que anem tots els estius,

14

Meli del Pino La meva familia...seria divertir poder anar un capde setmana de

15

Yvette Gonzalez Vivas Cap a la Vall de Boi. ..!! Mònica López Amb la family i als Ports de Besseit, que vam anar fa poc i vam
16
Jose Mesas Rubio Yo iría con mi familia,por los pirineos

17

Ramon Ferrando Evidentment amb la familia i a Caldes de Boí, impressionant.

18

Elisenda Vilarrubias Lampreave Amb la família i cap al Delta de l'Ebre!

19

Marga Serrano Amb la familia a la muntanya

20

Pedro Cruz Cuevas Con mi familia y hacer km por Catalunya

21

Santi Rovira Parcerisas A qualsevol racó de Catalunya!!

22

Karme Vintitres De ruta cap a recòrrer tot el que no coneixem de Catalunya

23

Miriam Vilaseca Salgado Amb la meva parella a la vall de boi

24

Miguel Villarta Amb la Miriam Vilaseca Salgado a la Vall de Boi

25

Glòria Gleyal Monroig Amb la família/amics, un bon lloc per gaudir seria al delte

26

Nuria Prieto Yo iria con mi marido y mis hijos a Carcasonne

27

M Alba Martínez Amb el meu home per la costa

28

Maribel Martín García Aniria a la Costa Brava amb la meva família!!!!

29

Emy De BikeWorld Piera Con mi familia como NO!!! Y por supuesto a ver el

30

Santy Ferrer El primer que faria, sería donar les gracies i a partir d'aqui prepara

31

Merche Clavero Repetiría la fantástica experiencia con los mismos amigos y

32

Juan Ramon Bordes Taboada Dons jo no diré ON aniria,,,,perke no em

33

Míriam Pagès Amb la família a on sigui q podem gaudir d'un cap de setmana

34

Dani Lopez Romero Aniria amb la meva dona i les meves filles,a Viella per

35

Irene Polo Martín Sería una nueva forma de viajar con la familia!!

36

Lourdes Reinaldos Reinaldos Yo iria con Victor Garrido a la cerdaña

37

Ester Manteca Amb la família! Per suposat! I amb amics...qualsevol lloc valdria

38

Judit Gonzalez Amb la meva família! Hem de desconectar de la feina i fer que

39

Monica Fernandez Garcia No se encara amb qui aniria .... Però segur que el

40

Pere Sabate Doncs aniria amb la familia

41

Novas Cat Amb amics a la costa brava!!

42

Carlos Batllori Seijo Amb qui.. aixo es realment ho important, familia i amics. David Suárez Lorido Amb la familia a dusfrutar
43
d'un cap d setmana
Carla Maria Barbara Reis Primero dar las gracias. Y me iría con mi familia a la

44

Angel Gutierrez Romero Con la familia a la Vall Fosca

45

Aina Cuesta Terricabras Amb la família la Vall de Boí!!

46

Aurora Gleyal Amb la familia!!

47

Jope Fernandez Amb la familia a gaudir d'aquest plaer. Emoticono smile

48

Chari Rechi Con mi marido y mis niñas al pirineo vasco

49

Aurora Alberdi A Cardona. Fa temps que tinc ganes de visitar la muntanya de

50

Laura Moreno Asturies i Cantàbria amb el Jordi Santos Gonzalez

51

Angels Lalinde Sanchis jo aniria a Cadaques amb el meu fill i el meu marit, un

52

Jordi Santos Gonzalez ports de beseit amb la Laura Moreno

53

Sonia GD No se amb qui, ni a on aniria a gaudir d'aquesta experiència

54

Marta Micolau Mila Amb la meva família a algun lloc del Pirineu. ..

55

Maricielo Altamirano Con la familia a cualquier sitio tranquilo,

56

Ely Gimeno Amb els meus fills! !!!! Sempre junts

57

a qualsevol lloc

Txell Lluna Aniria amb la meva parella a gaudir del Camí de Ronda!! Fa molt

58

Ivan Ibañez Aniria amb Susa i els nens a fer alguna aventureta. Que fa anys

59

Francisco García Fernández Con mi mujer y mis dos hijos a la costa brava

60

Jose Gallego Garcia Gracies a l’ independència que et dona una autocaravana

61

Oscar Luna Aniria amb la familia als pirineus , a gaudir.

62

Eli Garcia Amb la familia a la Fageda d'en Jordà!

63

Myriam Cepeda Campos Sense cap dubte portaria als meus fills i el meu home

64

Monica Lara Gonzalez Amb la familia Emoticono smile

65

Susana Carrasco Bejar Jo aniria amb la familia a Peñíscola las nens el

66

Susana Perez Garaña Con mi marido y mis tres hijas!!!

67

Paquita Esteller Leiva Com la familia costa brava y mis nietas disfrutarian

68

Jordi Font Berdones Amb la dona i els nens am delta del ebre

69

Ita Molins Amb els meus tres fills a les falles valencianes !!

70

Nuria Añón Rodríguez Seria una super nova experiència amb el meu marit i el

71

Rafi Muñoz Rodriguez Me iría con mi familia a cualquier pueblerino catalán

72

Olga Toll Calderon Amb el meu home i als meus fills. A cualsevol lloc estariam

73

Pinky Lpc Amb la meva meravellosa família i aniríem al pirineu,segurament la

74

MariadelMar Estivill Marti Amb el meu marit i la meva filla i ens perdríem per

75

Paqui Megias Xubet Jo aniria al pirineu amb les meves germanes!!!

76

Marga Lozano Perez Uffff que faria.... Ruta per la costa brava o a algun dels

77

Marta Valero Con mis hijos que desde hace 10 años no hay vacaciones y nos

78

Laura Rico Garcia Aniriam amb el meu marit, que va boig per llogar una, i els

79

Ana Hernandez Mateos Con mi marido y mi hija. A despejarme un poquito!!! Me

80

Rosa Serra Pujol amb els fills al pirineu

81

Maria Altarriba Amb el David Jimenez Esteve i les nenes cap a la Garrotxa!

82

Oscar Ballesta Anira amb la meva dona y la meva filla de ruta pels pirineus

83

Maria Dolores Megias un poblet del pireneu amb les meves germanas seria

84

Dolores Montoya Alvarez Con mi familia a la aventura!!!!

85

Manuel Toribio Aniria amb el meu nen i la meva dona a visitar la vall fosca!

86

Alfonso da Silva Amb la meva família al Delta de l'Ebre

87

Alicia Rodriguez Vazquez Sens dubte passariem el cap de setmana a

88

Pilar Garrido Peinado Amb la meva família a Carcassone

89

Miguel Gonzalez Me llevaría a la familia a que me acompañe a ir de plaza en

90

Montse Simon Cruz Con mi familia y ir donde no puedo ir con caravana

91

Carnen Blanco Yo no hem cansare de anar ha Cadaques,així que cap allà amb

92

O P Ramon John UUUUYYYY trasportaria todos los refugiados que pudiera asi

93

Eva Gallego Zamorano Con mi mujer a recorrer lo q nos queda de España!!!

94

Marta Gonzalez Caballero Yo me iría con mi marido y mis dos hijos, a

95

Rosa M Mahiques A la Vall d'Aran amb la meva familia

96

Waldemar Lamancha Con mi familia a alguna playa y disfrutar de un atardecer

97

Angels Sola Olle nosaltres cap els pirineus

98

Angela Flores Guerrero Con Ruben Capdevila que tiene ganas de coger una.

99

Mar Romero Muñoz Tinc moltes ganes d'anar amb la meva família a la Vall de

100

Jordi Camps Amb la Sonia Cla Delgado al Montsant

101

Joan Bonfill Amb les meves nenes, cap al pirineu-

102

Marieta Santana Con mi hija

103

Laura Aguado Marín Amb Frncsc Vzqz Mgs . Tenim una furgo, però si ens

104

Salva Rodriguez Anar a Galicia amb els meus fills a visitar-la ja que estic al

105

Mari Mulero Con mi marido y mis niños!! Tienen ganas de probar una y hacer

106

Josefa Amo Carmona IRIAMOS MI MARIDO Y YO A PARIS A LLEVAR A

107

Marta Estrada Solé Aniria amb la meva família cap al sud de França per la

108

Beatriz Cantero Lopez Iría con mi marido y mis hijos,a algún lugar de montaña.

109

Montse Valls Amb els meus tres fills a l'aventura! El petit fliparia en colors! I si

110

Sandra Ssc Amb la família, Q els nens tenen moltes ganes D provar - ho!

111

Asun Martinez Barba Con mi familia

112

Jessica Galan Carlos Galán Barrios, Montse Vila

113

Esther Lledó Cano Aniriem amb la família i ens agradaria visitar Colliure des de

114

Judith Roig Pastor Aniríem els quatre ( els meus dos fills, el meu marit i jo) a

115

Moni Vazquez Con mi marido y mis tres hijos por supuesto. Les haría mucha

116

Lidia Vinos Amigó Aniria amb el meu home i els peques a fer una volta per els

117

Laura Jimenez Perez Cumplir el sueño de mis hijas yendo a cualquier

118

Joan Marimon Armente Amb la dona i els nens algun lloc xulu per exemple a la

119

Maria Mallo Con la familia!!

120

Mirta Muntané Amb el Pau Salom on ens porti el vent!

121

Maria Ribes Aniria amb el meu home a fer un recorregut pel Pirineu!

122

Cris Morales Iría con mi familia y la de mi hermano Marc Morales Romera y

123

Lali Airbus Amb la familia pel sud de França!

124

Gisela Mora Faria una escapadeta amb les meves filles i el meu marit.

125

Marta Al Amb la familia aniriem cap a la costa brava

126

Celeste Gallego García És un dels nostres somnis, viatjar i anar sempre de

127

Fabiola Reyes Con mi familia,y iríamos ala vall de aran,disfrutaría del sueño de

128

Maria Ruiz Con mis niños y marido... A la aventura!

129

Montserrat Morante Perez Mmmm... aniria amb la meva filla i el meu marit al

130

Esther Viñas Tomey Con mi familia Silvi Rubio Araujo Amb la family a fer la ruta dels castells de frança : borgonya, 131
Gem ShSh Doncs m'aniria perfecte perquè a final de mes la meva parella i jo

132

Carme Giralt Aubá Amb els meus dos fills i jo. A La Vall Fosca !!!

133

Yvonne Gonzalez Vivas Amb la family al Pirineu!!!

134

Teresa Vallès Jo aniria amb la meva parella! . Fa molt temps que tenim ganes

135

Alicia Gonzalez Cruz A los pirineos por supuestooooo!!!! Con mi familia a

136

Anna Muñoz A disfrutar amb els peques sese cap dubte a quansevol lloc

137

Laia Codina Aniriem a gaudir del paisatge del Capcir amb la familia!!

138

Mari Carmen Gastañaga Nieto Iría con mi marido Pablo Jimenez Vera que

139

Pablo Jimenez Vera Hola nosotros estamos locos por una y seria una bonita

140

Jaume Vallès Escapada pel Nord paran alla on es respiri aire fresc!

141

Albert Plana Nart Disfrutar amb la familia de la autentica llibertat#!!

142

Jordi Perpinyà Aniria amb la dona i els fills a fer un troçet de la ruta

143

Cristina Segura A la costa brava amb els meus amors!!!

144

Toto Toto Amb la meva familia y viatja tot el nord de españa

145

Monica Perez Egea Ruta pels Pirineus amb la meva familia

146

Pati Viñals Cap a Eurodisney de pet!

147

Jéssica Sánchez Nieto Ens encantaría fer una escapadeta per la costa. Aniria

148

Josep Ato Cabello Amb la família, a la vall d'Aran.

149

Araceli Bayán Sánchez És el nostre somni des de fa molt de temps. Aniria amb

150

Carme Roig Jo l'embarcaria al Grimaldi lines i hem perdria per Italia..... amb

151

Dolors Escude amb la familia a la platja de la punta de la Banya a terres de

152

Helena Rentero Que et sembla Pablo si marxem cap als pirineus???

153

Ana María Llorente Sánchez Amb la familia i cap a l'aventura. Ja ho decidirem

154

Marga Lorente Castaño Hi aniria amb els meus dos fills i el meu marit!!! Aniriem

155

Susana Machado Aniria amb la meva parella i segurament fariem una

156

Pere Amado Canals Amb la família i a gaudir dels Pirineus!!

157

Noemí Ferrer Andrés Perdrem amb la meva familia

158

Natalia OA Mai he anat i m'encataria anar a la platja amb el meu marit i el meu

159

Elisabet Pidemunt Per l'Empordà amb Zaki El Kaldi

160

Maria Del Mar Fernandez Iria con mi sergi a recorrer europa

161

Tània Megias Doncs amb la meva familia...a gaudir del millor paisatge català!

162

Maribel Querido Rodriguez Amb la meva familia, seria una gran experiència

163

Sara Sabi Sabaté Aniriem al Motseny a gaudir del silenci i pujar al Matagalls!

164

Natalia Sanchez Amb els meus dos homes a la fi del mon!

165

Fina Guirado Casadesus Ruta amb la meva família!!!!

166

Eva Pintó Babot Aniria a la costa brava

167

Roger Argelich Caballeria Família i gosses, omplir el dipòsit i la cartera i a

168

Mia Casadesús Puigneró Jo aniria cap als Ports amb la meva familia. Gràcies

169

Anna González Amb la familia i uns amics que tenen auto, a fer qualsevol ruta, Gabriela Arce Marxaria amb la meva família,
170 a la Montanyà i pasaría
Esteve Martí Soteras Amb la família als Pirineus!!!

171

Angels Nájera uf sería genial amb la familia cap Ainsa

172

Montse Castro Vilar Cap a la platja amb la familia el meu home y la peque seria

173

Javier García Vázquez Cap al Far West !!

174

Monica Vilanova Amb la meva família. Per decidir on anem hofariem a sorts

175

Irene Cabeza Amb el meu marit i el meu gos!!!aniria pels pirineus!

176

Esther Torres Aniria amb la parella i els peques cap als Pirineus

177

Dutty Salvador Aniria amb els meus dos fills a gaudir d'un cap de setmana de

178

Silvia Felip Arias Amb els nens, fa molt temps que demanen viatjar en

179

Laura Hernández Aniria amb la meva parella i els nostres fills... A un destí

180

Tere Garriga Aniria a la costa brava ..

181

Marta Solé Pino Amb la familia

182

Pere Pastor Sens dubte aniríem de camping! Als nens i a la dona els encanta, i

183

Lourdes Martin Aniria amb el meu marit i les meves nenes i fariem una ruta a

184

Sonia Hurtado Santana Yo iría con mi familia sin dudarlo!! e iríamos a Siurana

185

Rosa Maria Pardos Aniriem a fer un volt! El millor del viatge? La il.lusio que li fa

186

Ingrid Zarzoso Pastor Aniria amb la meva familia cap la Vall d Aran... Ens

187

Eva Martinez Aniria amb la meva Family i els nostres amics que també tenen

188

Magda Claramunt Pastó Marxaria....amb moltes ganes i els meus

189

Meritxell Xubet Albert Amb la family!!!!

190

Jessica Macià En familia escapadeta a la muntanya segurament!

191

Jennifer Retry Raps Iría de aventura con mis amigos a algún sitio donde haya

192

Nerea Jub Al stel amb tota la familia

193

Eva Puértolas Em dic Eva i, ja que un cap de setmana és poc per anar a fer la

194

Inma Lacruz Con mi familia hacia Euskadi, hace tiempo que queremos llevar a

195

Eulàlia Planas Niubó Amb el meu marit a Tolosa de Llenguadoc! M'encantaria!

196

Ariadna Nieto Cardenas Aniria amb el meu home i els nens... a on?? Seria

197

Mimish Kano alla on la natura,el silenci i l amor sigui present. a la vall d aran

198

Marta Jimenez Aniria amb la meva familia a Benasque o al Pallars! I m

199

Beli Castanyer Aniria en familia i tant!Visca el caravaning!

200

Angels Ramon Amb la meva parella....improvisant i gaudint del moment

201

Olga Soto Amb la meva familia som 5

202

Ekhiñe Lizarraga Amb la meva familia

David Simó Pinatella

203

Anna Solsona Amb la família cap al sud de la costa francesa!!!

204

Monica Torras Mingueza Amb la familia aniríem a França a fer alguna ruta de

205

Judit Añaños Llopart Jo aniria a la Platja d'Argelés ( França ) per fer-li un

206

Ester Finestres Amb la familia per le France!!!seria genial...Emoticono smile

207

Isabel Diaz Sanchez Amb el Robert Roman Pacheco a la vall de boi

208

Nuri Vilaseca Perramon Aniria al cantabric, a fer ruta per poder-me llevar i

209

Josep Jimenez Aniria a veure la surtida del sol al turó del.home

210

Marta Planas Amb en Toni i els nens a Carcassone! Ho disfrutariem moooolt.

211

Rosa Utrillas Con la familia!!! Seis que somos!!! Jajaja al Valle de Arán!!! A la

212

Cristina Rodriguez Gomez Aniria en familia al nord d'Escòcia! Però com la

213

Mandy PN Faria un cap de setmana d.aventura amb el meu petit

214

Xavier Caralt Díaz Amb la meva family ☺

215

Dolors Vila Mas Ummm un cap de setmana de fàbula amb els meus!!!

216

Merce Vilardosa aniria amb la meva família cap a Beseit

217

Marta Celma Fe Amb en Quim a la Cerdanya

218

Neus Velasco Marquez Ufff..amb la family a la Vall Fosca

219

Eli Arredondo Rovira Amb el Francesc Martí i els nens!! Si fos estiu a la platja,

220

Veronica Ramallo Parcerisas A la quinta forca (si la trobo)

221

Sara Ballesteros Amb la meva família a on la carretera ens porti!!!! Emoticono

222

Ana Sampedro Yo iría con mi niños y mi marido..hacer ruta por naturaleza. Lo

223

Miquel Armengol Amb la familia cap a les Terres de l'Ebre!

224

Noelia Ruiz Amb el meu company, allà on faci millor temps el cap de setmana

225

Miriam Silva Amb la familia a volta per deltebre!!!

226

Alba Rampes Amb el Tiri Titando cap a Asturies

227

Romeu Ilenia Com que mai a la vida m'ha tocat res, no hi tinc molta fe, pero per

228

Maria Luisa Gonzalez Ojeda Con mi familia a conocer la parte de Tarragona ,

229

Dunia Ochoa Aniria a Asturies amb els petits!!!

230

Cristina Viñals A Andalussia amb el meu estimat marit i els nostres dos fills!

231

Roser Parcerisas Ferrer Amb en Pere Argemí i la familia a visitar qualsevol

232

Sònia Zapatero Ferrandis Amb la meva família. Els meus fills estan bojos per

233

Gemma Senabre Marchán Hi aniria amb el novio, el lloc és indiferent, lu

234

Eva Esteve Amb l'Enric, a buscar parets ben xules per escalar-les i disfrutar de

235

Alberto Ibáñez Seria muy divertido con los peques que siempre me piden una

236

Anna Amoros Amb la familia per terres del nord!!!!!

237

Yoly Garcia Uff.....de Barcelona a Zaragoza de ahí a Sevilla y vuelta a

238

Eva Calderon Aniria amb els meus dos fills i el meu marit a un camping preciós!

239

Chus Martin Marquez Amb la meva parella!! Cap a la costa brava....

240

Paqui Guisado Martínez Aniríem a fer una ruta per la Costa catalana,amb els

241

M.Jesus Torres Aniria amb els meus fills i el meu marit a qualsevol lloc...hi ha

242

Yolanda OB Faria una escapadeta amb la meva filla a la Garrotxa o pel

243

Maria Isabel Alvarez Rodriguez Me iría con mi marido y mis dos hijos,sería

244

Dani Castro Pedrosa Un fin de semana con Mireia Imbernon, en busca de

245

Roo Roo El meu gos i jo!!

246

Daniel Blasco Amb els meus fills a recorrer els pirineus

247

Maica Rivero Dominguez Aniria a disney amb les petites de la casa

248

Noemiosuna Danibuitrago Amb la Meva filla i el meu home a un camping de la

249

Maria Santacruz Viatgeria amb la familia y ens agradaría anar Andorra.

250

Fco Javier Remon Remon Con mi familia es una esperiencia nueva

251

Marina Noguera Reig Amb meus homes, on sigui!!!!

252

Montserrat Borrell Colomer disfrutar tot el cap de setmana amb la familia!!!

253

Cristina Garrote Marit i filla a la vall d aran

254

Mireia Guitart Amb en Rajoy i li faria una ruta x els peatges de Catalunya

255

Noelia Vazquez Robles Amb el meu marit i els meus fills es igual el lloc on

256

Laura Turolla Carrasco Aniria amb la meva familia a passar un cap de setmana

257

Núria Saperas Ribas Jo hi aniria amb Dani i fariem una ruta pel Pirineu per

258

Laia Manso Santos Amb els meus peques i marit!repetiriem l experiencia!única

259

Lourdes Lara Cortés fer de cargols amb la parella per costa brava o pirineus. Marcos Fernández

260

Francisco Gabriel Remache Moreno Iría con mujer a pasar un gran fin de

261

Marcos Fernández Sánchez Passejar per boscos perduts i fer petons la

262

Noelia ArBa Viatjar amb la familia,tenir aventures ... ! I mes ...!!

263

Iemai Pistol A tombar pels Pirineus, amb els nens i la meva dona!

264

Yolanda Morillo Lancharro Aniria amb la meva familia aprop del mar. Aprofitaria

265

Loli Torres Buet Disfrutar con la familia de un finde semana por la costa

266

Tuki Agui A casa som 3, El Pallars Sobirà seria una bona escapada de finde!

267

Jordi Escudero Zarco Me iría con mi mujer y por cierto las fotos de hoy son muy

268

David Marqués Amb total la familia als Pirineus!!!!!!!

269

Vanesa Pascual Granolles Jo anire amb la meva parella pel sud de França, a

270

Jose Javier Uclés Soriano amb la meva família i faria un viatge pel Pirineu

271

Sergi Ribas Aniria amb tota la familia a Cantabria!!!!

272

Cristina Roca Farriol Jo hi aniria amb el Roger Argelich Caballeria i el meu fill

273

Llum Arrufat Aniria amb els meus 3 fills i el meu marit, que sent petits gaudirien

274

Sierri Calvo Peña Amb la familia y ens iriam Andorra .

275

Mari Canovas Aniria amb la meva familia a la muntanya o a la costa, pero

276

Toni Puertas Per anar a la Orbea Monegros desert Marathon la millor cursa de

277

Núria Pérez Amb la família a qualsevol lloc de Catalunya.

278

Xavier Mateo Folch Jo aniria amb la meva dona i les nenes 2 a gaudir a

279

Cristina Garcia Fernandez Aniria amb la meva parella y la meva germana,i els

280

Patricia Botella Aniria amb el meu peque i su papi. Qualsevol lloc seria una

281

Maria Dolores Garcìa Nosaltres amb una parella de amics que anem a tota

282

Fedra Lodeto Me iria con la familia, la peque i el marido. Sin dudarlo me iria

283

Alicia Alamillos Valle Aniria amb el meu home i els meus nens i seria a Olot , es

284

Isabel MoSa Amb la meva parella David, les meves filles i els 2 gossos qe

285

Petit Niuet Aniria amb el meu pare i les meves filles. El meu pare sempre ha

286

Rosa Calvet Solé Fer una ruta amb la meva familia per la costa!

287

Myriam Rocafort Amb la familia!!!!!!

288

Monica Martinez Ens encantaria pujar la Costa Brava i arribar a Carcassone

289

Cristina Bover Pérez Aniria a la platja, potser al delta de l'Ebre amb la meva

290

Marta Ardid Martin Con mi marido y mi hija al valle de Benasque! Qué ganas de

291

Laions Round Amb el Marc Poch Domènech, el Pau Pau Sabaté Marqués i la

292

Trini Soto Hidalgo Aniria amb el meu marit i el meus dos fills al sud de França,

293

Joana Muñoz Hurtado Aniriem a La Bretanya Francesa amb el meu marit i el

294

Irma Ansón Marxaria amb la meva familia a gaudir de montana o platja

295

Silvia Niluna Aniria amb els meus petits i el meu Marit al País Basc!!!! Aquell

296

Silvia Closa Roca Aniria al sud de frança . amb Marcel Caso aina caso i adria

297

Blanca Giral Amb la meva família i fent realitat un sommni dels meus fills: Anar

298

Marta Bravo Fuertes Amb el meu home i els meus peques . Un cap de setmana

299

Emma Ollé Amb la familia a la montanya

300

Tony López Rodriguez Con mi familia iriamos a la montaña

301

Mar Toledano Amb les meves pekes i el meu marit on poguesim gaudir de la

302

Susana Llamas Amb la meva família Gemma Duran Vila Jo voldria anar per la costa Gironina ara és una bona època

303

Josep Ramon Duran M´agraderia fer-li un regal a la meva filla i a la seva familia

304

Elisabeth Medina Lopez Con mis hijos , marido e abuelos sería genial ya que

305

Gemma Costa Amb la familia i aniria cap a Murcia

306

Laura León Sancho Doncs aniria amb el meu home i els dos peques. El destí

307

Elisabet Caro Aniria amb Carlos Acedo Suarez i el nostre fill i la nostre gossa. Mariona Benguerel Amb la familia i uns amics!!!
308
I cap a la montanya!!
Alex Aliaga Amb els amics, per la costa, seria una bona experiència!!

309

Maria Isabel Alvarez Rodriguez Yo iría con mis dos peques y mi marido!!!

310

Daniel LeJi Con mi familia......por cualquier rincón del pirineo....

311

Candela Gonzalez Noda Amb la nena, mai no ha estat a un camping i té

312

Victor Garcia Cantos Me iría a roda de bara con mi mujer y mis niñas, ya que

313

Ingrid Vilanova Masana Amb la meva parella i les nostres nenes! Seria un regal

314

Silvia Sanchez Ramirez Iria con mis amores y algun sitio donde hubiera plata y

315

Mireia Méndez Anglès Aniria amb els meus tres nens, a celebrar els 10 anys de

316

Helga Queteimporta Perdrem amb els meus amors. El meu company i els meus

317

Mònica Figuerola Amb els a més estimo

318

David Roig Solé Aniríem al Delta de l'ebre a passar-ho d'allò més bé amb

319

Marta Carreras Miró M.agradaria anar amb la meva parella i el meu fill. Un cap

320

Iván Lara Martin Con la famili por la costa brava

321

Núria Padrós Amb la família... als meus fills els faria una il·lusió!... Aniriem a la

322

Maribel Alvarez Rajo Aniria amb la familia a qualsevol lloc de platja o muntanya

323

Maribel Pujol Moya Aniria amb la family, a qualsevol lloc del nord!!

324

Rosa Lamesa Amb el Bep, la Laia i l'Anna, un cap de setmana perfecte! Olga Dalmau Amb el meu home i la meva filla

325

Teresa Pascual Marxaria a França a passar el cap de setmana envoltada de

326

Rosamari Comas Busom Amb la meva familia

327

Raquel Lopez Hinojosa Amb la famili i de ruta

328

Ana Magaña Angullo Yo haría la ruta de los pueblos blancos con mi marido y

329

AserHer Serrano Con mi pareja y mi hijo. Pirineo

330

Jordi Lopez Rubio Amb la Maria i cap a monte perdido

331

Diego Sánchez García Con no aniria am la meva dona Maribel Ruiz a algún

332

Cristina Maestro Peñaranda Con mi familia a mont saint Michel. Un lugar

333

Hector Rodrigo Doncs amb la meva dona i el meu fill i segur que cap al Pirineu,

334

Ester Torrens Grases Amb la família a disfrutar dels preciosos raconets de

335

Sofia Gibert Guilera Amb la meva parella. I aniria ha algun lloc de muntanya per

336

Maria Borràs Font Aniria amb la meva familia! El meu fill de 4 anys porta 8

337

Josep Maria Jane Sendra Si es prou gran, amb els meus nets i fills ... on sigui,

338

Verònica Atienza Guardia Tinc una persona en ment que segur que li

339

Imma Márquez Rueda Anb la meva familia per estar gunts.me es igual el lloc

340

Monica Navarro Amb la meva família a la muntanya

341

Ingrid Perez Am el meu fill on ens porti el vent!! A la aventura y disfrutar

342

Juanjo Nico Santa Agafaria la autocaravana i aniria a donar voltes per

343

Eva Belmonte Perez Iría con mi marido y mi hija a recorrer algunas calitas

344

Ana Mañas Molina Faria un recorregut per la sierra de Guara!!!

345

Pau Raga sens dubte... amb la meva dona i la meva filla, o sigui en família, i

346

Monterrat Montull Pujol Doncs aquest any en faig 50, així que seria xulo poder

347

Dolors Falcó Piñol Q guay!!! Sempre m ha agradat poder llogar una

348

San Dra Amb la Laura Agudo a recòrrer Catalunya

349

Mercè Pradas Claríssim!!! Amb la family i lluny, ben lluny!!!!

350

Laura Aroca Alcantud Amb la family!

351

Joana Laguna Inglada Aniria de ruta a l'aventura amb la família, som

352

Cristina Guillén Iría con mi pareja. .Y mi hijo.con su novia. Acabamos de

353

Alberto Perea Jo aniria per la ruta del Castells de França

354

Marisa Fernandez Seria el somni realitzat pel meu home aniriam a la vall d'aran

355

Daniel Hoz A alta muntanya, amb el meu nen de 3 anys i la meva dona

356

Sonia Lucas Laffitte Amb la familia i els nebots a Mont-rebei ...escalar i canoes

357

Montse Sanchez Con mi rey de la casa se le ilumina la cara cuando le e dicho

358

Clara Herrador M'encantaría fer el perímetre de Catalunya amb la meva família,

359

Julio Lopezdecastro Alujes Con la familia a recorrer la península

360

Txell Larrègula Martí Amb la família, cap a la muntanya.

361

Montse Muñoz Aniria amb les meves filles i el meu home....possiblement

362

Clara Escorcia Amb en David!!!! A voltar pel sud de França.

363

David Moret Amb la Clara Escorcia, pel sud de França o qualsevol lloc amb

364

Miriam Rodriguez Gimeno Pasarlo genial!!!!!

365

Tony Mantell Ibañez con la familia al monasterio de piedra

366

Omar Rosa Con mi familia

367

Monica Fernandez Pineda Sense cap dubte pasar un suuuper cap de semana!!

368

Xavi Kotik M emportaria a tota la família, fins i tot al canari.

369

Rosa Miquel Amb la família! On sigui! A riure! I gaudir

370

Montse Mota Si fos l'afortunada del cap de setmana... aniria amb la meva dona

371

Eva Victoria Oña Recorrería Europa con Javier Cuevas! Emoticono heart

372

Alicia Fernandez Bombin Aniria amb el JoRdi LoPez i el nostre fill de 2 anys a

373

Núria Monrós Gonzàlez Recórrer el Pirineu amb el Roger Matamoros Aparicio i

374

Gemma Sanchez Amb la familia cap a la montanya a respirar aire fresc i gespa

375

Nadia Llamas Toro Iría con mi hija y marido y me gustaría ir a ver Carcassonne

376

Cruces Redondo Jose Iríamos mi mujer y mis tres niñ@s a disfrutar de la

377

Mari Carmen Lopez Misas amb la famili i aniriem depend del cap de

378

Zosi Cocolina Huerta Me encantaría ya q tengo ganas de comprar una y viajar

379

Josep M Ribó Amb la familia ha fer un tom per la Vall D'Aran

380

Pili Soto Iría con la familia a perdernos por esos caminos maravillosos de

381

Albert Petit Bermejo Amb la dona i els nens. Un cap de setmana diferent i

382

Javier Uviedo Con la familia al camino santiago

383

Tico Criville Olivan Em les nebodes un cap de setmana!

384

Laura Martinez Ma Si vamos nosotros dos, cualquier destino es bueno...

385

Laura Escardivol Casanovas Jo aniria amb el meu marit i la meva filla de 6

386

Esther Zubero Amb la familia, un cap de setmana d'escalada!!!!

387

Gemma Juanola Casas Amb els meus nens...clar Emoticono wink

388

Maite Garcia Aniríem de viatge a la Selva negra!! Tot un somni fet realitat!

389

Laia Marin Aniria amb el meu marit i la meva filla per la costa!

390

Daniel Urigüen Al circuit d cheste amb la meva filla a veure el gran premi d

391

Montse Riera Camps Amb la família ja que no coneixem lexperiència de

392

Arroyo Emiliano Toda la familia

393

Margarita Santiso Carballosa Aniria amb la meva familia derecorregut a la costa

394

Silvia Quirante García Amb la família a recorrer totes les vinyes que podem!!

395

Marta Alborch Aniria amb la família als Pirineus...als nens els hi faria tanta

396

Xavier Cugat Peribañez Amb la meva parella a la vall d'aran!

397

Isabel Martos Martinez Sería la ilusión de mi vida,probarla un finde,gracias

398

Nuria Nglrill Aniria amb la meva parella a la costa brava!

399

Virginia Mateo Con mi marido y mi hija .nos encantaria!!!

400

Ana Arcas García Estoy deseando pasar unos días en una autocaravana con

401

Anna Cardó Amb la meva familia!!!

402

Pilar Gil Amb la meva familia al Pirineu!

403

Marta Insa Calderón Amb la meva familia a la Costa Brava.

404

Joan Presseguer Grau amb la meva parella a Valle de Benasque

405

Cristina Coll Viñas Amb la meva familia,i nomes veure la cara del meu nen de

406

Mónica Pérez Agudo Amb Álex Bs i la nostra petita Dani ....aniri Monica Alcantara Cabas Me perderia por los pueblecitos
407del pirineo con mi hijo!
Anna Calero Amb una caixa de vi cal t..... i amb la millor companya de viatge,

408

Eva de la Fuente Aniria amb l'Alberto Vila i la nostra peque a gaudir d'un cap de

409

Alicia Corone Bosch Un cap de setmana de relax amb el marit per la costa

410

Montse Oteros Borrell Amb la meva familia per Europa!!!

411

Rosa María Carmona Jiménez Aniria amb la meva familia. Ruta pel pirineu

412

Eli Folch Mulet Amb la meva familia xl pirineu

413

Esther Hohenhorst Aniria amb la familia prop de la riera merlessssssss

414

Javier Cuevas Amb evavictoria oña , recorres tota catalunya

415

Emma's Baker El somni del meu marit es fer un viatge amb autocaravana, i

416

Carlos Acedo Suarez Iria de pueblo en pueblo por los pirineos con

417

Mon Lara Iría con mi futuro marido a Carcason k fue el primer viene k hicimos

418

ครัง ใหม่ ครัง ใหม่ Amb la família! !!!

419

Anna Llunell Aparicio Amb la familia i fariam ruta cap a frança....

420

Covadonga Rayo Pues seria un finde diferente...lo mas seguro es que fuese a

421

Raul Gimenez Martinez Amb la familia per la costa brava!

422

Ricardo Peixoto Aniria amb la Montse Salas, o bé als Pirineus o a la Costa

423

Eva Boix M'encantaria poder compartir el que seria la nostra primera

424

Anna Sese Gomez M' encantaria a mi i a la meva familia, seria genial!!!

425

Carles Giralt precisament estic mirant per llogar-ne una aquest juliol. per un cap

426

Toni Ruiz Aniria amb el meu home i els meus dos fills a la fi del món si fes falta

427

Isa Vib Amb les amigues i els gossos als alps franco-suïssos!!! Carretera i a

428

Andrea Martín Amb en Francesc Flores i els nens... Cap a la terra alta!!!

429

Pau Moya Amb la Estefania Cuesta Borràs cap al país basc! Emoticono smile

430

Josep Maria Suades Rojas Seria un cap de setmana fantàstic fent un

431

Mercè Val Doncs jo m'escaparia amb el meu home i el meu peke, a viure mil i

432

Muntsa Muñoz Marxaria a la costa brava amb la família. A recarregar energia!

433

Montse Nieto Chicon Yo,amb els meus dos fills,el meu marit tota la familia,a fer

434

Say Flores Doncs fa dos anys vaig escaparme amb la meva filla i dues amigues

435

Gemma Ambdues Emmes Aniria amb la familia a fer una mini ruta pel

436

Saray Javi Estirado Castillo Marxaria amb el meu supermarit Jasa Cino i amb

437

Anna Massagué Palau Marxaria amb el meu marit i el meu fill!

438

Jordi Rubio Amb la dona i els nens al pirineu frances i andorra!!

439

Roberto Becerra Sanchís Aniria amb la familia a la Vall d'Aran.

440

Monica Corrales Calis Segur que faria feliços al meu marit i les nenes anant

441

Loli Arcas Arcas Amb la familiaaaa

442

Sandra Sj Amb la familia i aniriem a colliure

443

Olga Sanchez Gutierrez Con mi familia y iría a Huesca valle pineta un paraiso

444

Padilla Llenas Gemma Amb la meva familia!!

445

Marta Prat Mencantaria provar què és passar un cap de setmana en una

446

Anna Cami Amb la meva familia i aniria cap a la Garrotxa

447

Marina Cañadas Gascón Aniria amb les meves amigues pel sur d'Espanya

448

Eli Sanz Davos Amb el meu home i la meva filla....a qualsevol lloc....on.ens

449

Patricia Maull Yo aniría amb Juan Manuel Gómez Rodríguez i els nens al Delta

450

Pilar Costa Cuscó Una escapadeta amb companys de club tennis taulaaa

451

Rebk Blackburn Un cap de setmana només? L'hi he dit al meu marit d'agafar

452

Brígida Quesada Uau! Si em toqués seria feliç voltant amb la meva parella, el

453

Cristina Pino Sala Donç jo aniria amb la meva família alguna platja de la costa

454

Esa Candela Aniria amb l'albert. I el destí?! Que millor que deixar - se portar pel

455

Itziar Hernandez Amb els meus dos amors, el Carlos Almarcha Fernández i el

456

Asun Torres Garcia Descubriría una nueva aventura para pasar días.con mi

457

Laia Griera Estadella Amb els meus fills al delta!

458

Ana Toribio Pérez A mi m'agradaria repetir un cap de setmana a esterri d'àneu

459

Irene Cubillas Sanchez Marxaria amb la meva familia al parc de Playmobil que

460

Anna Sant Gisbert Jo aniria amb el meu marit i els nens a passar un cap de

461

Vanessa Palós López Anirem al meu marít, la nena I jo, a la Vall fosca.....

462

Manoli Robles Martinez Uff darles una alegría a mis hijos!!!

463

Santi Güell Una sortideta amb kaiac al Congost de Mont-Rebei

464

Cristina Altadill Amb la meva familia, em plantaria davant la platja tot el cap de

465

Gemma Mosquera Canyameras Aniria amb el meu marit i els meus 3 fills a

466

SLm Clua Aniria amb el Ricard Montala Espinosa i el meu fill cap al pirineu!!

467

Ana Subirada Ooohhh aniria amb la meva parella Ricardo Romero Roig I amb

468

Cristina Alberola Maturana Aniria amb les meves nenes!!! A la "gran" de 6 anys

469

Marta Garcia Garcia Yo me iría al Cabo de Gata. No lo conozco y me haría

470

Anna Ventura Piñol Jo aniria amb la meva família cap a la Vall de Boí, una ruta

471

Soledad Romero Iría con mi marido y mis dos hijos al Delta del Ebro o las

472

Dolors Lorenzo Val Uns dies de relax.....amb en Santiago Cano Garcia......

473

Esther Sastre Marin Que finde más chulo pasaria con

474

Edu Rebollo A qualsevol lloc de Catalunya, amb al neuronas fill y la meva

475

Miriam San Rafael Manso Voldriem tenir el plaer de poder introduir als nostres

476

Nuria Prat Jo, amb el meu marit i els meus 2 peques, els hi preguntaria:mar o

477

Xavi Casas Esta clar!

478

Jose Antonio Lopez Briones Aniria amb la meva parella Eva , el lloc , cualsabol

Isabel Gonzalez Hernandez Me iría con mi marido y mis hijos a recorrer la vall

479

Josep Corominas Rocadembosch Jo aniria cap a la Serra de Prades amb la

480

Mari Carmen Expósito Gil Jo portaría als meus nebots per el Delta de L'Ebre ,

481

Asiram Arres Aniria amb Usk Tim i les meves nenes a Zarautz!

482

Usk Tim Aniriem tota la família a l'Alt Empordà. Asiram Arres

483

Pere Anton Llinas Forcada Amb la meva dona i fer una bona sortideta per el

484

Dolors Segura Amb la mama del cole que marxem molts caps de setmana, cap

485

Luci Guarido Maraver A la platja amb la family!!! Seria genial!!!

486

Jose Alonso Martinez famili al Delta de l'Ebre

487

Olga Vallverdu Sorribas Amb la familia a volta pels pirineus

488

Gemma Navarro Navarro Aniria amb el meu marit i el meu fill cap el Pirineu

489

Mati Cruz Sanchez Aniria amb la meva familia. Son familia nombrosa i es molt

490

Anneta Cardona Aniría amb el meu marit i la meva filla de 9 mesos, a la costa

491

Caterin Martinez Aniria amb els meus tres fills i él meu marit él lloc on els meus

492

Marissa Clop Jo aniria amb la familia al Delta de l'Ebre.

493

Mari Carmen Navarro Pastor Con mis familia a recorrer Cataluña, puede ser

494

Laura Jordà Comerma M'encantaria! Laura Soguero Con mi hija y su padre Francisco de la Cal. Sería uno d mis

495

Eli David Eli Es una cosa que m agradaria provar... Aniríem amb els nostres

496

Marta Pla Amb la meva parella, qualsevol lloc de Catalunya

497

Anna M Busquets Monsó Aniria amb la familia per descompat i m'agradaria

498

Núria Gómez Monfort Amb el meu marit i els nens.....però en necessitem una

499

Gabriel Miró Amb la meva famila a fer un tomb per Catalunya

500

Teresa Olivé Vericat Amb Laura Pasqual Olivé, Maria Pasqual, Sergi Pasqual

501

Pilar Sabariego Yo iría con mi pareja.y el sitio me daría igual sería genial pasar

502

Isabel Culleré Córdoba Jo aniria amb la família!!! I si es pogués amb els gossos

503

Montse Ferrer Amb la família cap al Pirineu

504

Jordi Ferrer Faria una escapadeta amb la familia a la Vall d'Aran a gaudir de la

505

Montse Màndoli Amb tota la familia cap a la muntanya. Respirar aire fesc!!!!

506

Raquel Artigas Martinez Amb el meu home y la nena a gaudi! !!

507

Bet O. Casaramona Amb la family o amb els amics ; Lídia Sala,

508

Adriana Pomodora Jo el que faria es provarla per veure si em decideixo a

509

Irene Cuestas Figueres Amb els meus dos fills el meu marit i en wifi, el gos de

510

Montse Nincles Jo aniria amb la meva parella i aniriem per Girona

511

Susana Mateos Amb la familia al pirineu

512

Jordina Muñoz Figueras Amb la meva família I a la costa brava!

513

Montse Otazo Cruixent Aniria amb el meu marit i els meus fills, és clar!!

514

Malena Ferré Figa Jo aniria amb el meu fill i el meu marit i moltes ganes cap a

515

José María Moreno Ir a Colonia. El 15 de octubre es Mulimpia, similar a las

516

Núria Vives Ventosa Aniria amb la meva familia a Delta de l'Ebre!

517

Sarah Cantabella Amb la family a fer un tom pels pirineus!!

518

Emma Suñé Aznar Hi aniria amb el meu marit i els meus dos patufets!!

519

Ester Pallarès Amb la meva família a la platja!!!

520

Ruben Rico Ortiz Cap a la Vall Fosca amb la Mari Bel

521

Marta MeLlop Aniria amb la familia i la gosseta als pirineus

522

Angel Grau Sanchez Con Maria Fernandez al pantà se Siurana

523

Cristina Lopez Doncs aniria amb la meva parella i els nostres dos fills cap al

524

Montse Crúa Martín Jo vull anar amb el meu marit, segurament al sud de

525

Laura Barrio Amb la familia per la Garrotxa

526

Victòria Cañís Elices Jo, evidentment amb la família, tenim tres nens molt

527

Daniel Ogalla Amb la familia, descobrint raconets del pais.

528

Ana Maria Aira Diaz Amb la meva familia

529

Esther Salas Iría con mi familia!! Iría hasta donde m dejara el tiempo de ida y el

530

Hector Ibar Torras si ens toqués el premi aniria amb la Nuria i els nostres 3 fills

531

Maria Fernandez Amb l' Angel Grau Sanchez a fer ruta cap a la Garrotxa!!

532

Emma Arcos Amb la família! A algun lloc on encara no hi hem estat

533

Mireia Ruiz Amb el bon temps que hi fa m'aniria amb la meva parella la meva

534

Cristina Fontanet Gonzalez Aniria amb el meu home y el peque y dona igual no

535

Anna Poch Chumillas Uuuuf m encantaria marxar a qualsevol llooooooc amb el

536

Isabel Quesada Chavarria Me encantaría vivir esa experiencia,con mi marido e

537

Eva Garcia Ramirez Viajaría con mi familia al completo, mi marido y dos hijos

538

Jordi Gomez A la cista brava con la familia

539

Carmina Moliner Verdaguer Amb la meva familia, al Delta de l'Ebre o Colliure

540

Rosi Flores Con mi marido y mi niña de 5 años y nos iríamos a huesca a

541

Reyes Zurron Alonso Amb el meu marit i el meu fill! A algun lloc on encara no hi

542

Maria Alcover Pericot Li regalaria a la meva filla i 2/3 amigues un cap de

543

Mer Garcia Ruta per la Costa Brava amb el meu novio i el meus nebodets.

544

Monica Sospedra Aniria amb la família! M.encantaria portar.la i si guanyés

545

Natalia Borras Amb les meves filles bessones i la meva parella i pare de les

546

Andrea Serradell Aniria amb la meva família on fos,perquè l'important no és on

547

Gloria Alvarez Serrano Aniria amb el meu marit i les meves filles a un camping

548

Trapi Gandhi aniria amb la meva parella al Cap de Creus

549

Susana Ribera Amb una amiga! Per anar a Pirineus

550

Eva Olmo Zazo Amb la meva familia. A fer ruta...

551

Eva Segarra Pons amb la meva parella i els nens

552

Toñi Paya Jimenez Amb la família a la Garrotxa.

553

David Sanchez Amb la meva dona Eva Fabregat Artero, la Ona, la Bet i el Nil,

554

Sònia López Aniria amb el meu marit a Platja d'Aro !!

555

Monica Rodriguez Benhamu Aniria amb la meva familia al pirineu

556

Jordi Melis Amb familia per descansa a algun lloc tranquil

557

Sisku Aragay Aniria amb els meus fills fins a cabarceno.

558

Meritxell Batlle Marxaria amb el meva parella i la filla a la Costa brava.

559

Mariona Vola Vola A voltar ambla meva parella i la nostra nena per qualsevol

560

Berta Puig Aniria amb el meu home i la nostra petita de 10 mesos a

561

Anna Cots Feixas Amb en Dani Molera Giol a la costa brava!

562

Alba Vm Aniria amb el meu home y els nens a recorrer catalunya .

563

Nando Leandro Amb la dona i la filla cap al Nord

564

Begoña Calle Jimenez Aniria amb la meva familia. A prop del mar. Molta sort a

565

David Martinez Velarde Iría con mi mujer y mi pequeño al norte a pasar ese fin

566

Paul Alexandre Petitjean Chamorro Sara Casanovas iria por alguna carretera Ana Fernandez Garrido Me iría con mis dos
567
hijas de aventura
Rodrigo Carril Morales Me iría con mis dos hijos y mi mujer a la montaña, lejos

568

Gloria Cruz Lorente Con mi familia !! A mi hijo pequeño le encantaria !!!

569

Marc Llorach Boladeras Aniria amb la meva ex parella Maria !!!

570

Karla OriOl Amb Raül Maranga Ranking a qualsevol indret de Catalunya!

571

Natàlia Calduch Mirabet Aniria amb els meus dos pekes i el meu marit al Delta

572

Mari Cabrera Jurado Ostras!! Yo iria con mi marido y mis dos hijos !! Ahh y la

573

Alfredo Ejarque Macias Aniria amb la meva dona i els meus fills a la Costa

574

Paqui Serrano Aniria a la costa brava amb la familia

575

Mardulce Blogspot Li donaria una sorpresa a la meva parella i el meu fill. Fa

576

Jordi Rovira Parcerisas aniria al camping montroig amb la meva familia,

577

Carmen Moreno Sole A Galicia

578

Inma Canals Garcia Aniria amb la parella i la nena a la platja

579

Agustina Ranellucci Con los niños y marido a la costa!

580

Silvia Esparcia Amb la família a... Qualsevol lloc!!!

581

Julià Carles Quílez Salillas Amb la family a Navarra

582

Merce Valderrama Molina Aniria amb el meu home i el meu fill a algun petit

583

Josep Maria Valles Amb la família al Pirineu

584

Silvia Pubill Soldevila Jo aniria amb la family, de ruta el que dongués el finde,

585

Anna Bosch Sens dubte amb la família cap a la muntanya

586

Sergi de Lleida Jo aniria amb la meva companya i les nostres nenes al sud de

587

Rafael Bermejo Cabezas Iria con mi mujer para pasar un fin de semana por

588

Sonia Cervelló Amb la meva filla. Ja fa temps que tenim ganes de provar. El

589

Carme Torras Andres Amb la familia, a voltar allà on sigui, té que ser

590

Mercedes Berengueras Aniria amb el meu fill i la meva parella a recórrer el

591

Mari Angeles Burgos Polo Els hi donaria una gran sorpresa al meu marit i la

592

Alícia Bolaños Pacheco Amb els meus tresors: les meves peques i el pare de

593

Marga Madrid Al camping ametlla con mi familia

594

Noemí Casaponsa Sureda Amb la meva família cap al sud de França que fa

595

Ignacio Lozano Santos Aniria amb la Laia Piera i el meu fill Nil. Fa molt de

596

Miriam Robles Ciria Doncs hi haniria amb la meva parella, segurament fent

597

Ana Mendez Iría con mi familia a la playa

598

Sandra Moya Martín Amb el meu home i la meva peque a celebrar el seu

599

Susana Vázquez Amb la família! Els meus nens fa dies que ho demanen!

600

Sandra Esteban Aniria amb la meva parella i faríem una escapada cap a la

601

Tania Lopez Ramos Con mi marido y mi hija a recorrer la costa catalana nos

602

Sandra Fernandez Gonzalez Llegaría donde me diese tiempo para poder

603

Oscar Quiros Carrasco Con la familia mar o montaña dependeria del tiempo

604

Dolores Piñero Jose Iriamos algun lugar chulo con mi famili ,que les gusta este

605

Alba Beren lo q estoy segura q no m movia d dentro, a disfrutar y a descansar.

606

Nuria Perez Piñero Ooooohhh!!! Seria una experiencia inolvidable con mi

607

Judit Galisteo Gutierrez Aniria amb la meva parella i q millor q la costa brava

608

Laurita Bella Elfa Aniria, amb la meva filla i parella a Portugal o Galicia , pero el

609

Eva Asensio Castillo Amb la meva familia

610

Neus Aguilera Amb la meva família !!!! i sino amb els meus veïns ...

611

Arés Tubau Aniria fins a Carcassone amb el meu fill. Un destí pendent!

612

Mireia d'Igualada A lo Delta! Punta de la Banya!

613

Nuria Muñoz Me interesa

614

Endike Masmestre bapescacastellar de nug

615

Eva Verdaguer A Lles de la Cerdanya amb el meu marit

616

Chari Garcia Dominguez con mi marido y mis hijas seria una buena oprtunidad

617

Gloria Alvarez Pascual Pues ahora hace 2 años que no hemos podido alquilar

618

Josep Ponsa Garcia Amb la meva dona, per fer-la contenta

619

Anna Gamez Fernandez Sens dubte a ribera de cardós!!!amb els meus!

620

González Montserrat Aniria amb el meu marit i els meus peques pels pirineus...

621

Anna Carrera Culebras Amb la meva familia!!! Company I les meves princeses

622

Gemma Lopez Querol Amb el meu home i els nens!!!! I de pet cap a la cala

623

Rosa Sorribas Ibclc Aniria amb la meva família als Pirineus!!!

624

Inma Jose Cyr Iria con mis amores

Jose Cyr Inma Con el amor de mi vida y los petardos a recorrer mundo

625

Sílvia Ruiz-Bazán Gil Aniria amb els meus fills i marit a despertarme per algun

626

Montse Alzamora Me n'aniria amb la família a la Garrotxa

627

Mireia Garcia Serrano Me iría con mi marido y mis niñas el destino no lo sé,

628

Santiago Figueroa Niño Con la familia el sitio es lo de menos pero nunca lo he

629

Roser Gómez Amb la familia i tirant una moneda a l' aire!

630

Cristian Torres Garcia Amb la meva familia. La meva dona i els meus peques.

631

Cristina Mediavilla Ruiz Pues me iría a la Vall d'Arán con mi chico Dani Sanchez y mi perro Barnie, cerca del río Garona 632
para desconectar del mundo
Laia Divols Escude Aniria amb la meva parella a visitar Miravet que no sabia

633

Jordi Parra Pedriza Con mi familia y también amigos de fatiga y vacaciones

634

Montse Armengol Aymerich Amb el meu Pep per la Vall d'Aran perquè la

635

Anna Ballart Torras Amb el meu company a Cadaqués!

636

Dolors Tomas Me n´aniria amb mi mateixa a perdre´m per l´Empordà.

637

Tere Morato Aniria amb el meu home y les meves princeses...als

638

Annabel Perez Se sap d'on se surt, mai on arribaràs!!! Amb la meva família... A

639

Elisenda Rusiñol Papiol Aniria amb la meva parella i als Pirineus. Fa temps que

640

Miriam Gonell Aniria amb el meu fill i marit, i m'agradaria anar pel Delta de

641

Neus Cantalapiedra Aniria amb la meva família, a passar el cap de setmana al

642

M Carme Escribano Al Priorat o a la Garrotxa amb la família...

643

Jordi Amblàs Aniria amb la meva dona i la meva filla de 10 mesos al Pirineu

644

Núria Espachs Amb la meva parella i 2 fills... Ens encantaria!!? Emoticono

645

Aina Carbonés Amb la familia a voltar els pirineus!

646

Berta Puig Paloma Amb família al Delte de l'Ebre, tant de bò!

647

Judith Miro Ferrandiz Aniria amb el meu home i els pks de casa , cap els

648

Laura Roqué Al pirineu molt ben acompanyada;)

649

Parafarmàcia Mésfarma Me n'aniria de cap de setmana amb l'Uri , el meu marit,

650

Andrea Cruz Me iría con mi chico y los peques a un camping de montaña a

651

Soraya Dieguez Nuñez M' aniria amb la meva familia. Tenim Montes ganes de

652

Veronica Jimenez Planas Con mis niños y mi marido es una experiencia k

653

Mari Carmen Jimenezval Familia I manta!!!!

654

Sònia Soriano Amb tota la família a descobrir algun racó inèdit Emoticono smile

655

Alberto Portela Ortega Marxaria amb la meva parella a visitar Miravet, ens

656

Marc Palacios Aniria amb la meva parella a la Vall d Aran, a dormir entre aquelles

657

Pep Forto Font Destí: Vall d'Aran Alícia Iglesias Gargallo Amb les catxorres i qui elles convidessin tot recte, amunt 658
Rosa Martinez Aniria amb el meu home , i aniria a voltants de besalu i castellfollit de la

659

M Isabel Navarro Con mi pareja y mi hijo . Y el destino Cadaqués por ejemplo .

660

Noemi Cardona Ortiz Me encanta la libertad de un viaje en autocaravana

661

Montse Antolí Aniria amb el millor que tinc al món, la meva familia!

662

Mireia Llevadias Jo aniria amb el meu xicot i aniriem per la zona de llançà i port de la

663

Marta Oller provar aquesta experiencia amb la familia, que ja fa temps k ho tenim al cap

664

Núria Martinez Fernandez Amb els meus dos fills on ells vulguin

665

Monica Legido Bruguera fer realitat el somni del meu marit per els Pirineus

666

María Julia Moreyra Con la familia nos iriamos por Francia

667

Rosa Mondragón Aniria smb la familia al Delta de l'Ebre a descansar que ja ens toca!!

668

Núria Moli Hi aniria amb el meu home i el meu fill. Al costat d'alguna platgeta!!!!

669

Gloria Domingo Carbonell Amb el meu maridin i fillet a la Cerdanya!!!

670

Ingrid Borras Aniria amb el meu marit i la meva filla.Destí.....disfrutar de la

671

Laura Bernadó Doncs jo aniria amb la meva parella i faria com el foraster, agafar un

672

Montse Parra Amb el meu home, la meva filla i el nostre gos a veure al fill a

673

Marta Oliver Marxaria amb la familia al Delta, ens agrada la platja i tenim ganes d

674

Gemma Góngora Amb la família, on fos i com fos, però dins l'autocaravana!

675

Anna Valldeneu Urpina Explorar algun indret que sigui d'interès pels meus fills... Seria

676

Cristina Villanueva Diaz Amb la família, decidint amb un mapa i a última hora algun

677

Xènia Dalmau Nos iríamos a Guara a huesca , con los peques!!!

678

Natàlia Soler Aixxx!! Nosatres marxariem tots tres a celebrar les primeres vacances

679

Frank Fortes Sanchez Me iría con mi mujer y mi hijo a disfrutar del fin de semana

680

Montse Gene Montserrat Amb home i fills. Aniria a la Garrotxa i voltants.

681

Juan Carlos Molina Diaz Con mi mujer e hija a disfrutar de la experiencia, primera Vez.

682

Cristina Martínez Amb el meu marit i el meu fill aniria un cap de setmana amb

683

Marta Navarro Amb el meu xicot i la nena alla on arrivesim...no hi ha limits quant ets

684

Montserrat Soto Molina Amb la meva parella... agafariem la carretera i on el vent ens

685

Nerea Perona El somni dels meus pares es tenir una autocaravana...com que ho veig

686

Carla Ferre Castro Aniria amb la meva family a algun racó de la Costa Brava!

687

Eulàlia Costa Amb els nens i el meu company! Una escapadeta al Pais Basc o a la Vall

688

Emma Canet Busquets Jo aniria amb el meu marit al Delta de l'Ebre!

689

Vanessa Pinto Luque Amb el meu marit i fill a frança

690

Bastian Von Beauvais Aniria amb el meu company i dos amics més a fer uns dies a

691

Laila Gallego A mi m'agradaria anar a la vall de nuria amb els meus dos grans amors

692

Galinya Vives Amb la meva família en un indret ben xulo

693

Rubèn Seriol A des del Pirineu a la costa. Aniria amb la meva gent i sobre tot amb la

694

Marga Ribas Aniria amb la família. M'agradaria provar una autocaravana i gaudir d'un

695

Evita Dinamita Con mi familia El Palø y mis hijos Natan Natán Palomares García e

696

Cristina Carreras Ferrer Jo també sóc una Carreras com vosaltres! , i comparteixo

697

Carmen Gonzalez A los castillos de Francia. Con Pep Blanco Jané y su peque y nuestro

698

El Palø Aniría amb la meva familia i faría kilòmetres.

699

Vanesa Navarro Vilchez Iria con mi marido y mi hija a disfrutar de la naturaleza!!!! Nos

700

David Heredia Iría con mi futura mujer al fin del mundo!

701

Iban Gudiño Elijas Ufff a Ainsa amb la dona i els dos petitons!!!!

702

