Palma, 26 de novembre de 2019
Benvolgudes famílies,
A continuació us detallam el pressupost definitiu de la nostra estada al camp
d’aprenentatge Sa Cala (Sant Vicent de Sa Cala, Eivissa):
•

Avió ..................................................................

69,10€

•

Autocar Eivissa....................................................

42,00€

•

Visita Formentera (barca i autocar)........................

15,85€

•

Menjades...........................................................

61,50€

•

Despeses acompanyants ......................................

24,60€

•

Imprevistos........................................................

12,00€

TOTAL.........................
•

225,05€

Pagament de reserva .........................................

- 60,00€

TOTAL A INGRESSAR .......................................

165,05€

Us pregam que ingresseu aquesta quantitat al següent compte del banc de Sabadell,
abans del dia 2 de desembre: ES16 0081 0159 6000 0146 0355. És
imprescindible que poseu el concepte: viatge 5è de primària i el nom de l'infant.
Us recordam els horaris i l'equipatge necessari.
SORTIDA
Dilluns dia 9 de desembre a les 8.45h (UX 1702).
Hem de ser a l’aeroport a les 7.10h.
TORNADA
Divendres dia 13 de desembre a les 15.10h (UX 1707).
Arribarem a Palma a les 15.55h aproximadament.
L’equipatge necessari per al viatge és:
Una motxilla petita amb:
• 2 berenars (matí i horabaixa)
• dinar del primer dia
• cantimplora buida
• impermeable
• DNI original (el guardarem els mestres)
• targeta sanitària
• cartera amb doblers (20€ màxim)
• OPCIONAL: càmera de fotos, jocs de cartes...
Recordau que no podem dur cap líquid ni objectes de metall a l’equipatge de
mà.

Una motxilla/maleta de viatge amb:
• torcaboques de tela i bosseta
• llençol o sac de dormir i coixinera (el camp disposa de flassades i coixins)
• roba còmoda per a cada dia (i una muda de reserva)
• pijama
• dos parells de sabates
• xancletes
• tovallola de dutxa
• estris de neteja personal
Els alumnes no poden dur telèfon mòbil. Per a qualsevol urgència, el número del mòbil
de l'escola és 649 517 259.
Ben cordialment,
Antònia Coll

