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XII TROBADES “JUGAR Y CONVIVIR” SANLÚCAR 2018 

INFORMACIONS D’ÚLTIMA HORA 

  Dies: 20, 21, 22, 23, 24 i 25 de maig de 2018 

  Sortida: 20 de maig de 2018 

 IMPRESCINDIBLE PER VIATJAR: DNI o PASSAPORT en vigència durant els dies de 

l’estada i ORIGINAL DE LA CARTILLA D’AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL. 

 Horari de trobada: 

     Ens trobarem el 20 de maig a l’escola a les 5:30h. 

  Arribada:  

          Arribarem el 25 de maig a l’escola cap a les 18:15h 

  Estada:  

       Hotel Alegría Costa Ballena **** (Rota, Cádiz) 

  És convenient que porteu: 

- Rellotge. 

- Cal que porteu una motxilla amb els següents àpats del primer dia: esmorzar i beguda, 

dinar i got de plàstic o ampolla buida. 

- Una  maleta que compleixi els requisits de la normativa de l’aerolínia Vueling: 

Cada passatger pot facturar com a màxim 1 maleta de fins a 23 kg. 

Si s'excedeix el límit de pes per peça, per cada kg addicional es cobrarà un recàrrec de 12,00€ a 

l'aeroport per maleta i trajecte, fins a un màxim de 32 kg per maleta i trajecte. 

Es pot portar una bossa de mà d'una mida màxima de 55 x 40 x 20 cm i un pes màxim de 10 kg. 

Pots portar líquids dins de l'equipatge de mà en envasos de menys de 100 ml (fins a 1 litre). 

Hauran de col·locar-se en una bossa de plàstic transparent amb sistema d'obertura i tancament, i 

només es permet una bossa per passatger. 

Per ampliar aquesta informació consulta la web:  

http://www.vueling.com/ca/serveis-vueling/prepara-el-teu-viatge/maletes 

 

 Per a l’actuació d’acrosport, haureu de portar un pantaló llarg o curt de color fosc. La 

samarreta us la proporcionarem  nosaltres i l’haureu de tornar a l’escola un cop acabats els 

Encuentros. 

 Per a l’actuació del Ball de Bastons, repartirem un paquet per a cada nen amb bastons, 

mocador i faixa que haureu de tornar a l’escola un cop acabats els Encuentros. 

 Tindreu notícies nostres a través del Twitter de l’Escola.  

  Telèfon d’emergències:  El telèfon d’emergències el publicarem a la web del centre tant 

bon punt els nens hagin marxat de viatge. 

 

http://www.aena.es/csee/Satellite/aeropuertos/es/Page/1208353368464/Transporte-de-liquidos.html
http://www.vueling.com/ca/serveis-vueling/prepara-el-teu-viatge/maletes

