Palma, 17 de gener de 2019
Benvolgudes famílies,
Tenim el viatge d’estudis enllestit i, per això, us puc confirmar el pla d’activitats i el
pressupost.
Com ja sabeu, anam a visitar Andorra. Els acompanyants del viatge som na Maria Pizà,
en Xavier Mateu i jo mateix, en Pau Cabot.
SORTIDA: dilluns 23 de març a les 08,30h, amb el vol VY3903 Vueling (Palma –
Barcelona). Hem de ser a l’aeroport a les 06.30h.
Facturarem una maleta i també podem dur una motxilla o bossa de mà. Per tal de prevenir
embussos i problemes al control de passatgers, procurarem no dur líquids, tisores,
ganivets i/o altres objectes punxants dins la bossa de mà o les butxaques. Recordau que
s’ha de dur el DNI original (revisau-ne la data de caducitat) i berenar per al primer
dia.
TORNADA: divendres 27 de març a les 17,10h, amb el vol VY3908 Vueling (Barcelona –
Palma). Arribarem aproximadament a les 18.10h.
El pla previst és el següent:
Dilluns
Palma - Barcelona - Andorra
Dinar no inclòs
23/3/20
Dimarts
Matí: Tirolina Grandvalira
24/3/20
Capvespre: Caldea
Dimecres Dia complet a Naturlandia
Dinar de pícnic
25/3/20
Dijous
Matí: Pas de la Casa
26/3/20
Capvespre: Mirador del Roc de Quer + Palau de gel de Canillo
Divendres Andorra - Barcelona - Palma
Dinar de pícnic
27/3/20
Ens allotjarem en règim de pensió completa a l’hotel Panorama. El berenar i el sopar són
a l’hotel, i el dinar a les pistes consisteix en un pícnic que també ens el proporciona l’hotel
(excepte dilluns).
El preu és el següent:
Viatge Kontiki (1)
Despeses acompanyants

509€
35€

Despeses imprevistes (2)
Subtotal
Beneficis activitats
Reserva
TOTAL A INGRESSAR

10€
554€
-233€
-60€
261€

(1) El preu inclou vols, trasllats d'autobús, assegurança, allotjament i pensió completa.
(2) Aquestes despeses són per a eventualitats, com per exemple algun medicament o

bestreta de transport. El sobrant d'aquesta quantitat, en cas que n'hi hagi, serà retornat en
forma de descompte de les sortides/activitats o es destinarà a alguna necessitat de la
classe.
Us pregam que ingresseu aquesta quantitat al compte del banc de Sabadell:
ES16 0081 0159 6000 0146 0355. A concepte, posau viatge 4t d'ESO i el nom de
l'alumne/a. Us agrairíem que féssiu el pagament el divendres 31 de gener com a
màxim.
La documentació necessària durant el viatge són el DNI i l’original o una fotocòpia de la
targeta de la Seguretat Social o mútua. Quant a doblers, els alumnes poden dur fins a
un màxim de 60 euros.
A classe començarem a parlar d'altres aspectes com les normes de convivència, l’ús dels
telèfons mòbils, la roba, els estris, etc. Els documents estaran disponibles al moodle de
tutoria.
Per parlar del viatge i aclarir dubtes, us convoc a una reunió dimecres 29 de gener, a les
16,30h, a l’aula de 4t d’ESO.
Així mateix, estic a la vostra disposició per a qualsevol qüestió. Em podeu escriure a
pau@matadejonc.cat.
Salutacions cordials,
Pau Cabot

