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Dublin, here we come!
8:30 Punt de trobada darrere el Pavelló.

Cal dur l’esmorzar i el dinar del 1r dia!

- DNI + targeta sanitària europea + permís patern (el durem les professores)

- Mòbil (amb l’aplicació Maps.me instal·lada) + carregador

- Adaptador d’endolls

- Diners (els justos i necessaris)

- Maleta (4 mudes i calçat còmode per als 5 dies + necesser, tovallola, roba interior, pijama, 
impermeable, paraigües plegable i medicaments (si s’escau).

- Motxilla de CUM LAUDE amb llibreta, estoig i el menjar del primer dia.



A l’aeroport de BCN
Vol Vueling VY8720 de Bcn a Dublín a les 12.30

Equipatge de mà (mides 55x40x20 i màxim 10kg)

Es permet dur una altra bossa (mides 35x20x20)

Per motius de seguretat NO es pot dur a l’equipatge
de mà res que talli o punxi. Els líquids s’han de dur  en 
una bossa de plàstic transparent i no poden tenir una 
capacitat superior a 100 ml.

Per passar el control policial se us demanarà el DNI i la 
targeta d’embarcament.

Penseu a desactivar l’ús de dades i posar el mòbil en mode
avió un cop hàgim embarcat.



Arribada a Dublín
Un cop hàgim passat el control de duana...

Ja podem endarrerir el rellotge una hora!

Us demanem el màxim respecte envers una nova llengua, cultura i tradicions.

En lloc s’està millor que a casa... No sigueu despectius davant del menjar o hàbits diferents als 
nostres.

Compte a l’hora de creuar els carrers. Condueixen per l’esquerra!

Tot acte té la seva conseqüència… Comporteu-vos i respecteu les normes de convivència i les lleis 
irlandeses.



Un cop amb la vostra família d’acollida
*Sigueu respectuosos i agraïts. 

*Tingueu cura de les dependències i del mobiliari.

*Qualsevol desperfecte ocasionat durant la vostra estada correrà a càrrec vostre.

*Està  prohibit consumir begudes alcohòliques i fumar.

*No deixeu les vostres pertinences ni cap objecte de valor desatesos.



Durant les activitats i visites
*Es prega màxima puntualitat.

*Cal que compliu les indicacions que us donem en cada moment i respecteu les 
normes pròpies de cada espai que visitem i de cada activitat que realitzem.

*No aneu mai sols! 

*Si hi ha qualsevol incident, truqueu al número de telèfon mòbil que us 
facilitaran les vostres professores.



Dilluns 20 de març 2017
16:00h Walking Tour 

. 

18:00h Trobada amb les famílies d’acollida a Sutton.



10:00h Digital Photo Hunt. 

14:30h Gaelic Games.(Portar roba còmoda!)

Dimarts 21 de Març 2017



Dimecres 22 de Març 2017
10:00h Visita a Saint Joseph’s Lucan School.
(Portar jersei negre i texans)

15:00h Music Irish Dances. (At Madigan’s Pub)



Dijous 23 de Març 2017
7:30h Viatge a Galway i visita als Cliffs of Moher.

(Portar roba d’abric!)



Divendres 24 de Març 2017
Temps lliure per comprar souvenirs i acabar 

de descrobrir Dublín.



Farewell, old Dublin town!
Amb la maleta plena de records i de roba bruta, tornem cap a casa!

Assegureu-vos que no us deixeu res!

Vol Vueling  VY8721 de Dublín a Bcn a les 15h.

Arribada a l’Espluga de Francolí aproximadament a les 20:45h darrere el Pavelló.

ESPEREM QUE HÀGIU GAUDIT DEL VIATGE!

Sláinte!



Remember!

CONCURS DE VÍDEO i DE FOTOGRAFIA
Podeu enviar els millors vídeos i les millors fotografies a: 
cgraus@viajescumlaude.es

ENLLAÇOS D’INTERÈS:

Com fer la maleta:  http://www.viajescumlaude.es/com-fer-maletes/

Estat dels vols:  https://www.flightradar24.com

Targeta sanitària europea:   https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp


