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CIRCULAR INFORMATIVA  
 
Benvolgudes mares i pares,           
    
Aprofito aquesta circular per informar-vos d'unes quantes notícies que, crec, són del vostre interès. 
 
DIVISA. Euro o Corona Txeca? 
 
Us transmeto de forma íntegra el comunicat que m'ha fet l'agència de viatges al respecte.  
 
«Nos informan que todo y que en los sitios turísticos aceptan Euros, tal y como está la moneda es 
mejor realizar el cambio de moneda de Euros a Coronas ya que el cambio que aplican en los 
comercios y sitios turísticos no beneficia. La moneda se puede cambiar aquí, pero entre gastos 
bancarios y tipo de cambio tampoco es ventajoso. 
  
Lo mejor sería llevar Euros y cambiarlos en una casa de cambio que hay en la Plaza Franz Kafka. 
Pero si alguna familia tiene condiciones especiales en su entidad bancaria es posible que no les 
cobren los gastos. Habrá que recordar a los alumnos que si les sobra moneda Checa, solamente 
les cambiarán a Euros el papel y no la moneda»  
 
COMPTE BANCARI 
 
Per un error meu, vaig afegir un 0 de més al número de compte, potser, us dona error en cas de 
transferència. Us dono el correcte.  
 
ES 53 2100 0029 14 0200264075, fent constar el nom i cognoms de l’alumne/a i 
sortida SEGON PAGAMENT PRAGA 
 
RECORDATORI DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
Us recordo que els bitllets aeris s'emetran amb el número de DNI o Passaport en funció del que 
vàreu emplenar en el paper de la primera bestreta. És  IMPORTANTÍSSIM respectar la vostra 
opció, si vau escriure DNI però us presenteu amb el passaport o a l'inrevés el vostre fill no podrà 
pujar a l'avió. 
 
Doneu una ullada al powerpoint en el nostre web, on s'explica la documentació necessària.  
 
AUTOCAR 
 
El preu anirà dels 15€ cap endavant en funció dels alumnes que demanin aquest servei. El preu 
seria de 7,5€ per trajecte en cas d'anar-hi tothom. Penso que és un bon preu tenint en compte que 
la sortida és a les 4:15h de la matinada i s'arribarà cap a la 1h de la matinada del dia 14/4 (sortida el 
13 a les 22 hores de Praga). 
 
Més endavant, us faré arribar el full on haureu d'apuntar-vos en cas que en volgueu fer servei. 
 
Esperant que sigui del vostre interès, aprofito l'avinentesa per saludar-vos cordialment. 
 
Arenys de Mar, 15 de gener de 2018 
 
Atentament, 
 
 
Laura Solano 
Coordinadora d’activitats  
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