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Benvolgudes famílies, 
 
ens adrecem de nou a vosaltres amb les darreres informacions i concrecions sobre el viatge 
de 1r de batxillerat, la realització del qual es confirma per la inscripció de més del 50% de 
l’alumnat.  
 
 El destí definitiu és Praga, proposada en els tres grups, amb un dels pressupostos més 

ajustats i un encant indubtable. El preu total és de 415€, amb la possibilitat d’assistir a 
una sessió de Teatre negre, un tipus de representació molt pròpia d’aquesta ciutat que 
basa la seva espectacularitat en la incapacitat de l’ull humà de distingir negre sobre negre. 
En cas de voler-hi assistir heu de pagar 19€ més en el darrer pagament.   

 Tal com s’especificava en el primer comunicat, el següent pagament de 150€ s’ha de 
realitzar abans de Nadal, per tant, el tutor/a recollirà el resguard fins a la tutoria del 15 
de desembre. 

 El darrer pagament s’haurà de realitzar abans de la tutoria del 2 de febrer del 2018, límit 
per al lliurament del resguard al tutor. L’import ha de ser de 115€ per als que no assistiu a 
l’espectacle de Teatre Negre i 134€ per als que sí. 

 
El preu inclou: 
• Vol d'anada (sortida 7:20 de BCN) i tornada (sortida 21:15 de Praga i arribada a BCN 
23:40) amb Vueling 
• Taxes aèries + equipatge de mà de 10 Kg per persona 
• 4MP a l’hotel Brixen (3*) al centre de Praga en habitacions múltiples 
• Trasllat in/out 
• Assegurança sanitària + responsabilitat civil + cancel·lació per força major  
• Visita guiada de 4 hores pel centre de Praga 
• Visita guiada al Castell de Praga 
• Visita guiada del Barri jueu (Sinagoga Maisel, Sinagoga Pinkas, Cementiri, Sinagoga 
Klausen, sala de cerimònies, Sinagoga Espanyola + exposicions temporals a la gal·leria Robert 
Guttmann). 
• Excursió en autocar i guia a Karlovy vary, amb visita al Museu Jan Becher. 
• Representació de Teatre negre en un local al centre de Praga (opcional si es paguen 
19€ addicionals) 
• Talonaris d’autofinançament per 200€ (es lliuraran a cada alumne en presentar el 
resguard del segon pagament), motxilla i dossier informatiu. 
 
Més endavant es farà una reunió informativa on es donaran totes les indicacions a les 
famílies i on haureu de signar el Full de compromís, document que s'ha de signar en totes les 
sortides amb pernoctació fora del centre. No obstant, us recomanem que actualitzeu amb 
temps la documentació identificadora de l’alumne (renovació DNI i passaports...). Els menors 
d’edat han de viatjar obligatòriament amb DNI i permís de la policia, o amb passaport. 
 
Teresa Devesa 
Coordinació de Batxillerat 


