ESTANÇA AL PORT D’ALCÚDIA 4t ESO 2022
DEL 16 AL 20 DE MAIG
Palma, 2 de maig de 2022
Benvolgudes famílies,
Ja tenim enllestida la nostra estada al Port d’Alcúdia. Els professors acompanyants són en Joan
Bover, na Daniela Suárez i en Xesc Barceló.
SORTIDA: Dilluns, 16 de maig, des de l’escola a les 9h.
TORNADA: Divendres, 20 de maig, a les 16h arribarem a l'escola.
Romandrem al Club MAC Hotel***.
El pla previst per a la setmana és el següent:
DILLUNS 16

Sortida cap a Alcúdia a les 11h, allotjament a l’hotel, dinar i
activitats lúdico- esportives organitzades per monitors del
Burotell.
Sopar i activitat nocturna

DIMARTS 17

Activitats esportives i lúdiques a les instal·lacions de l’hotel i a
la platja del Port d’Alcúdia, matí i horabaixa.
Gimcana d’orientació nocturna.

DIMECRES 18

Activitats esportives i lúdiques a les instal·lacions de l’hotel.
Capvespre: temps lliure a l’hotel.

DIJOUS 19

Sortida a la platja.
Capvespre: visita a Alcúdia.

DIVENDRES 20

Matí al parc aquàtic Hidropark.
Sortida de l’hotel a les 15h.
El preu per alumne és de 218€ i inclou:

•
•
•

Allotjament en règim de tot inclòs amb dinar de dilluns i de divendres inclòs.
Habitacions de tres/quatre persones.
Activitats lúdiques i esportives organitzades i gestionades per monitors del Burotell:
Canoa
Jocs patí de pedals al llac
Tir amb arc
Jocs de pilota i raqueta (futbol, volei platja, ping-pong, badminton…)
Minigolf
Gimcana d’orientació nocturna
Olimpíades a la platja del Port d’Alcúdia
Accés a l'Hidropark Alcúdia

Us pregam que ingresseu aquesta quantitat al compte del banc de Sabadell:
ES16 0081 0159 6000 0146 0355. A concepte, posau estada 4t d'ESO i el nom de l'alumne/a.
Us agrairíem que féssiu el pagament abans de dijous 12 de maig.

Pressupost desglossat
Estança hotel tot inclòs

315 €

Autobús

15 €

Substitucions

18 €

Aportació reserva principi curs i beneficis

-130 €

Total

218 €

A més de les mudes diàries oportunes, és necessari dur:
Documentació individual (DNI, tarja Seguretat Social)
Roba i calçat esportius
Banyador
Motxilla
Calçat d’aigua
Crema solar
Gorra

Atentament,
Xesc Barceló

