Coordinació de cicle
Benvolgudes famílies,
Us informem que els alumnes de 4t d’ESO marxaran de viatge de final de curs a Itàlia, que va
ser el destí més votat entre els que van proposar els mateixos alumnes, essent dues les
possibilitats de viatge:
● Opció A: 14 a 18 de març a Roma. Preu: 444€/persona

El viatge inclou: Anada en vaixell de Barcelona a Civitavecchia en camarots múltiples.
Tornada en avió des de Roma a Barcelona. Trasllats en autocar des del port de Roma
fins l’hotel i des de l’hotel fins l’aeroport. Allotjament de 3 dies a un hotel de 3* a
Roma en règim de MP. Assegurança de viatge.
● 
Opció B: 12 al 19 de març a Florència i Roma. Preu: 541€/persona

El viatge inclou: Desplaçaments des del mateix centre escolar fins al port de Bcn i
l’inrevés. Anada en vaixell
(Barcelona-Savona) i tornada en vaixell
(Civitavecchia-Barcelona) en camarots multiples. Desplaçaments en autocar des de
Savona, Montecatini, Florencia, Pisa i Roma. Allotjament de 2 nits a un hotel de 3* a
Montecatini i 3 nits a un hotel de 3* a la perifèria de Roma, tots en règim de MP.
Assegurança escolar.
Per tal de poder fer la reserva s’ha de fer un primer pagament de 
100 euros 
no retornables
en cas que l’alumne finalment no pugui anar al viatge
. La resta de l’import del viatge
s’haurà d’abonar un mes i mig abans de la sortida en un segon pagament que ja es
notificarà, així com la data de la reunió pels pares on s’explicaran tots els detalls del viatge.
Cal recordar que els alumnes de 4t, des del curs passat, estan fent moltes activitats (venda
de roses i llibres per Sant Jordi, bar a l’hora del pati...) per finançar-se una part del viatge,
aquests diners es descomptaran del segon pagament i s’especificaran a la segona carta que
us arribarà per a efectuar-lo.
Hi ha temps per fer aquest primer pagament fins l’
11 
de desembre de 2015, mitjançant el

sistema de pagament TPVESCOLA.

AVÍS IMPORTANT: Per tal de poder tenir cobertura mèdica durant el viatge,
l’assegurança escolar que es tramitarà des del centre exigeix que els alumnes tinguin la
Tarjeta Sanitària Europea
. Aquesta tarja és gratuïta i per demanar-la cal anar a una
oficina de la Seguretat Social, la més propera a Lloret està a Blanes: 
c/Girona, 12A. Telf:
972331024
,
o
també
es
pot
sol·licitar per internet
al
web:
https://sede.segsocial.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/232000
Cap alumne podrà venir al viatge sense aquesta targeta sanitària

(En cas que no s’arribés a un número d’alumnes suficient per poder fer el viatge, es
proposarà el segon destí més votat. Els alumnes que ja hagin fet el primer pagament
no caldrà que el tornin a fer).

Lloret de Mar, 23 de novembre de 2015

Sisplau, assenyaleu amb una creu quina és la opció de viatge escollida i lliureu a les
tutores del grup, aquest document abans del 11 de desembre de 2015::
_______________________________________________________________________
____
En/na........................................................................................................................amb
DNI............................................................... tutor legal de l’alumne...............................
............................................................................................................. ………. selecciono
l’opció següent, signant aquest document:
OPCIÓ A: 
Viatge del 14 a 18 de març a Roma. Preu: 444€/persona
OPCIÓ B: Viatge del 12 al 19 de març a Montecatini, Florència, Pisa i Roma.

Preu: 541€/persona

Signatura
Lloret de Mar, 23 de novembre de 2015

