Palma, 15 de febrer de 2013

Benvolguts pares i benvolgudes mares,
El viatge dels vostres fills al Camp d’Aprenentatge de la Vall de Boí (Barruera) ja
està enllestit i estic en disposició de poder donar-vos el pla d’activitats i el pressupost.
Els acompanyants del viatge són na Isabel Busquets, en Jaume Bueno i Francisca Mas.
SORTIDA: dilluns 04 de març amb el vol UX6006 a les 07.05h (Palma - Barcelona).
Hem de ser a l’aeroport a les 05.05h.
TORNADA: divendres 8 de març amb el vol UX6073 a les 18.30h (Barcelona –
Palma). Arribarem, per tant, a les 19.15h aproximadament.
Facturarem una maleta i, a la bossa de mà, hem de dur entrepans per al dinar del
primer dia. La beguda la comprarem pel camí.
Per tal de prevenir embussos i problemes al control de passatgers, procuram no dur
líquids, tisores, ganivets, clauers punxants, llimes d’ungles i/o objectes de metall dins
la bossa de mà o dins les butxaques.
El pla de feina previst en el camp es resumeix en:
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Dimecres
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El preu del viatge serà el següent:
Avió, transport i assegurança

168,64 €

Hostal Noray

147,90 € * Aquestes despeses són per eventualitats
27,45 € com per exemple algun medicament o

Camp A., jeeps i entrades
Despeses d'acompanyants
Imprevistos*
TOTAL

taxi. El sobrant d'aquesta quantitat, en cas

45,50 € que n'hi hagi, serà retornat en forma de
5,00 € descompte de les sortides/activitats del
segon trimestre o es destinarà a alguna

395,00 € necessitat de la classe.

Us pregam que ingresseu aquesta quantitat al compte corrent de:
Caixa Colonya

2056 0009 78 4102001597

A partir de demà, 16 i fins dia 22 de Febrer ens ha d'arribar:
1.- Justificant de l’ingrés en concepte: Viatge Boí + Nom alumne.
2.- 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.
L'equipatge necessari per al viatge és:
• DNI original o certificat de resident original. Comprovau-ne la vigència.
• Targeta d’assistència sanitària o fotocòpia Seguretat social o assegurança
familiar
• Roba d’abric: folre polar o similar, anorac, impermeable. Mudes per a 5 dies.
• Guants, gorra i bufanda.
• Calçat de muntanya impermeable i calçat d’esport. No és convenient estrenar
sabates.
• Sac de dormir o llençol i coixinera.
• Tovallola, xancletes per a la dutxa i altres estris de neteja personal.
• Motxilla petita i cantimplora (buida) per a les sortides.
• Altres objectes necessaris per al fred, estoig, ulleres de sol, crema...
• Un màxim de 30 € per gastar.
• Berenar i dinar del primer dia.
• Poden dur telèfon mòbil, però només el podran utilitzar en el temps lliure i mai
durant les activitats.
El telèfon del camp d'aprenentatge és 609 375 807, i el de l'Hostal Noray, 686 935
252; també podeu connectar-vos a la pàgina web http://www.xtec.es/cda-valldeboi/
El mòbil de l'escola és 649 517 259.
Crec que això és tot. En tot cas, estic a la vostra disposició per aclarir dubtes i escoltar
suggeriments. Ens trobarem a l’aeroport.

Ben cordialment,
Francisca Mas

