
INSTITUT FRANCESC MACIÀ 
VIATGE A SARDENYA 

DEL 15 AL 19 DE JUNY 2018 
 

 
     

 

Dv CORNELLÀ - PORT DE BARCELONA – PORTO TORRES - 
ALGHERO 15/06 

     
 
Hora de presentació:          19.45h 
Hora de sortida:  20.00h 
Lloc de presentació: Ctra de Esplugues, 48 (porta verda) davant del institut (Cornellà) 
 
Dos autocars de la cia Santmartí, us recolliran per portar-vos fins el port (nom i telèfon dels conductors a 
confirmar). 

IMPORTANT: Heu de portar el DNI + el permís de menors de la Policia Nacional o dels Mossos d’Esquadra o el 
passaport individual. Si sou extracomunitaris preguntar al consolat italià. Però sempre passaport individual + 
targeta de residència vigent. Tota la documentació ha de ser vigent i original. 
 
Arribada al  port de Barcelona, on una persona de Viatges Cum Laude us estarà esperant per ajudar-vos amb el 
check-in. (Marina Tel.   683618739) 

Hora de presentació:          21.00hrs 
Lloc de presentació: TERMINAL GRIMALDI 

Moll Costa s/n 
Tel. 902531333  

Hora de sortida vaixell: 23:00hrs 

Allotjament en cabines interiors segons distribució: 95 alumnes + 6 professors  
55+1 Noies:  14 de 4   
39 Nois: 9 de 4 + 1 de 3  
Professores en 6 cabines individuals 

Sopar lliure que podem portar de casa. 

Nit a bord, gaudint de les instal·lacions del vaixell: sales, discoteca... 
www.grimaldi-lines.com 

 



 
 

Ds 
PORTO TORRES – CASTELLSARDO - ALGUER 16/06 

Esmorzar lliure per compte del grup. 

Arribada a les 11:15hrs al port de Porto Torres. Recollirem l’equipatge i desembarcarem. Dos  autocars ens estaran 
esperant per fer el trasllat fins a Castelsardo i després el trasllat a l’ hotel.  
Qualsevol retard aviseu a: Insula Tour: Sr Francesco: 0039 3280853006 i ell avisarà a la companyia d’ autocars. 

Ens dirigirem cap a Castelsardo que es troba a uns 30 minuts aproximadament. I ENS ACONSELLA EL NOSTRE 
CORRESPONSAL FER UNA PARADA DE 3 HORES PER PODER FER LA VISITA PER EL NOSTRE COMPTE. Podreu veure 
l’antic Castell de Doria, convertit avui en un interessant museu. També podrem visitar el seu barri antic, la Catedral 
de Sant Antoni Abad i anar a comprar les tradicionals cistelles. 

Dinar lliure. 

S’ HAURAN POSAT D’ ACORD AMB EL XOFER PER L’ HORA DE SORTIDA (3 HRS) A PARTIR DE L’ ARRIBADA A 
Catelsardo. Sortida cap a L’ Alguer. 

Arribada a l’ hotel i distribució de les habitacions. 

  HOTEL GREEN **** 
  Viale della Resistenza 47 
  Tel: 0039 079 978124 
  07041 ALGUER 

 

Distribució de les habitacions: 95 alumnes + 6 professores  
55+1 Noies:   
39 Nois:   
Professores en 6: 6 habitacions individuals 
 
Possibilitat d’utilitzar la piscina...Horari: 09.00-15.00h i 19.30-21.00, però us haureu de posar d’ acord amb el 
personal de recepció a la vostre arribada perquè es fan cursets de natació en un determinats horaris i durant l’ 
horari dels cursets, no es pot utilitzar.  
Atenció: obligatori portar casquet de piscina juntament amb les xancles de piscina.  
 
Al·lèrgies pendents: 
 
Informem que hi ha la taxa d’ allotjament a pagar a l’ arribada a l’ hotel i en efectiu: 2€ per persona i per nit en      
hotel 3 estrelles i 3€ per persona i per nit en hotel 4 estrelles.  
 
**L’ hotel demanarà una fiança de 20 € per persona, que es tornarà una vegada marxi el grup, sempre que no hi 
hagi cap desperfecte. 
 
Resta de tarda lliure fins l’hora de sopar. 

Sopar i allotjament a l’hotel. 



 

Dg 
ALGUER – LE GROTTE DI NETTUNO - ALGUER 17/06 

Esmorzar a l’hotel. 

Aprofitarem el matí, per anar a visitar le Grotte di Nettuno, on es pot arribar a peu (són uns 750 esglaons) o 
mitjançant un petit vaixell dal port de l’ Alguer. És una visita obligada per qui passa uns dies a l’ Alguer. Nosaltres 
agafarem el vaixell. 

A les 9:45 hrs, el grup s’ ha de presentar a les taquilles  de la companyia Navisarda (el primer quiosc del passeig 
Barcellona) del port de l’ Alguer, ja que a les 10.00 HRS, tenim feta la reserva per Le Grotte di Nettuno. Em diu el 
corresponsal que no cal el bono de Coves, nomes us haureu de presentar amb el nom de l’ institut IMPORTANT: 
la puntualitat.  

Des del port de l’Alguer fareu un recorregut per tota la costa fins a arribar a les coves. Aquest excursió dura unes 3 
hrs aprox. 

M’ informa el corresponsal, que moltes vegades per motius del temps i mala mar no es pot fer la visita de les grutes 
de Neptú ja que anul·len totes les sortides del dia en vaixell. EN AQUEST CAS HI HA DOS POSSIBILITATS:  

- Que ens facin una excursió de mig dia (3 hrs)  en autocar per els voltants de la zona de l’ Alguer.  
En el cas que no es pogués fer la visita de les Grutes, el corresponsal es posarà en contacte amb vosaltres (si us plau 
doneu-me un nº de telèfon de contacte que portareu al viatge). Gracies 

La Gruta de Neptú la trobem a Capo Caccia, aquest immens promontori de pedra calcària situat a la costa nord-oest 
de Sardenya, amb vistes a la badia de l'Alguer, alberga a més d'una estació meteorològica i un far a 186 metres 
sobre el nivell del mar-visible a més de 34 quilòmetres de distància-, una sèrie de grutes molt profundes entre les 
quals ho trobem la Gruta de Neptú. 

Capo Caccia deu el seu nom a una curiosa història. Els nobles del segle XIX acudien amb barca a caçar coloms que 
es protegien en els nombrosos orificis càrstics de les parets de Capo Caccia. L'ecosistema de la zona permet la 
nidificació d’algunes espècies d'àguiles, falcó pelegrí, gavià argentat i altres espècies d’aus. 

Amb el vaixell podrem veure tota aquesta zona i un cop desembarquem i entrem a dins de la gruta podrem veure  
el llac la Marmora (10 metres de llargada), i també nombroses estalactites i una petita platja. 

En acabar, tornarem cap a l’ Alguer. Dinar lliure. 

Tarda lliure per poder estar a la platja. L’Algher te just al costat del port unes llargues platges de sorra blanca.  

Tornem a l’hotel. 

Sopar i allotjament a l’hotel. 



 

Dl 
ALGUER – LA PELOSA – ALGUER  18/06 

Esmorzar a l’ hotel.  

A les 09.30 hrs, dos autocars ens estarà esperant per portar- nos a la platja de la Pelosa a Stintino. Hi ha una horeta  
de camí. Temps lliure per estar a la platja. Us informem que si voleu dinar a prop d’ aquesta platja hi ha algun bar, 
on poder comprar entrepans o begudes. Però sinó també ho podeu comprar abans de sortir de l’Alguer. 

Dinar lliure. 

Recollida del grup a les 16.00h  per tornar cap a l’ hotel. Em recomanen aquest horari de recollida, ja que el sol a 
mitjans de juny ja és bastant fort. Aconsellen portar para-sol, per evitar insolacions.  

Resta de la tarda, podem donar un tomb per el centre: l’arquitectura de l’Alguer està caracteritzada per l’ estil 
català, ciutat plena de muralles i torres. Són característics els edificis com: la Casa di Aragón Ferrera, la que va ser la 
casa de l’emperador Carles V, rei d’ Espanya i el Palazzo Peretti d’estil gòtic català.  

A la Ciutat Vella, són les parets, enormes torres que s’estenen per tota la ciutat.  

Tornem cap a l’hotel. 

Sopar i allotjament a l’ hotel.  



 

Dm ALGUER – PORTO TORRES – PORT DE BARCELONA  - 
CORNELLÀ 19/06 

Esmorzar (HAUREU DE SER MOLT PUNTUALS) a les 04.30h, abans de marxar i recollida de l’ equipatge.  

A les 05.00h, dos autocars ens recolliran per portar- nos cap al port de Porto Torres. 

IMPORTANT: Heu de portar el DNI + el permís de la policia pels menors d’edat o el passaport individual. Si sou 
extracomunitaris preguntar al consolat italià. Però sempre passaport individual + targeta de residència vigent. 

 
               Hem d’estar al port:                05.30h per fer el check-in. 
  Hora de sortida vaixell:   06.30h 
               Lloc de presentació:   Porto Torres 
  

Allotjament en cabines interiors segons distribució: 95 alumnes + 6 professors  
52+1 Noies:  14 de 4   
39 Nois: 9 de 4 + 1 de 3  
Professores en 6 cabines individuals 
 
 
Tot el dia gaudint de les instal·lacions del ferri.  
 
Comunicat a Grimaldi que volen fer la visita del Puente de mando! Estic a la espera que em comuniquin com s’ 
organitzar la visita... si en petits grups... us faré saber el mes aviat possible!  
 
Arribada al port de Barcelona, cap a les 19.00h de la tarda: TERMINAL GRIMALDI 

                                                         Moll Costa s,n 
                                                         Tel. 902531333 
 
 

Recollida del grup per dos autocars de la cia santmartí (nom i telèfon a confirmar). Quan esteu desembarcant, si us 
plau feu un truc als conductor per informar que esteu desembarcant. Gracies I trasllat fins a Cornellà. 


