
Palma, 24 d'abril de 2012  

Benvolguts pares i benvolgudes mares,

Ja  tenim  enllestida  la  programació  del  viatge  que  inclou,  com  ja  sabeu,  l'estada  al  Camp 
d'Aprenentatge del Bages (Manresa) i una visita a la ciutat de Barcelona; per aquest motiu us 
feim arribar la següent informació.

L'equipatge necessari per al viatge és:

• Una motxilla petita amb:
○ berenar del matí
○ dinar
○ berenar de l'horabaixa
○ cartera amb doblers i DNI original

* Recordau que no heu de dur cap líquid ni objectes de metall a l'equipatge de mà

• Una motxilla grossa o bossa de viatge amb:
○ roba còmoda per a cada dia
○ jaqueta d'abric i impermeable
○ dos parells de sabates
○ xancletes de dutxa, estris de neteja personal i dues tovalloles (una per a la dutxa i una 

de petita)
○ pijama, coixinera i sac de dormir o llençols
○ gorra, protector labial i cantimplora
○ estris per escriure
○ OPCIONAL  : càmera de fotos, jocs de cartes, etc.

També poden dur la quantitat màxima de 30 €.

SORTIDA: dilluns, dia 14 de maig (VY3927). Hem de ser a l'aeroport a les 6.30h. puntuals.

TORNADA: divendres, dia 18 de maig (VY3908). El vol parteix de Barcelona a les 17h.

El preu del viatge és el següent:

Avió, transport i assegurança .................................................160 €
Visites .......................................................................................30 €
Estada ....................................................................................100 €
Despeses d'acompanyants .......................................................30 €
Altres despeses ..........................................................................5 €

TOTAL ............................................325 €

Us  pregam  que  ingresseu  aquesta  quantitat  al  compte  de  Caixa  Colonya 2056  0009  78 
4102001597 abans de dia 2 de maig. Demanau un duplicat del justificant per tal que el vostre fill / 
la vostra filla el dugui a l'escola.

A partir de dimecres 2 de maig i fins a divendres 4 de maig han de dur:

• Justificant de l'ingrés en concepte: Viatge Manresa + Nom alumne/a
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Si han de prendre medicament, tenen qualque incompatibilitat amb el menjar, al·lèrgia o 

problema que afecti la seva salut, que duguin una nota escrita amb les recomanacions 
pertinents

Atentament,

Teresa Llompart


