
VIATGE A LONDRES, GENER DE 2020

ASPECTES PRÀCTICS A TENIR EN COMPTE.

Vols. 

20 de gener de 2020

Hora de presentació a l’aeroport de Barcelona:  5:20h
Lloc: Aeroport Barcelona. Terminal 2 C. Davant els mostradors Easyjet
Hora de sortida: 7:20h
Vol sortida EASYJET:  EZY8570
Hora d’arribada a l’aeroport de Londres Gatwick (North Terminal):  8:50 h hora
local.

IMPORTANT!! Heu de portar el   DNI + el permís de la policia pels menors d’edat   o
el passaport propi vigent. 

UN   equipatge de mà (no ha de sobrepassar les mides màximes establertes 56x45x25
cms, comptant les rodes i les nanses).

Recordeu que no facturem equipatge.

No es pot pujar res que talli ni punxi, ni líquids a l�equipatge de mà  .

Més informació sobre l�equipatge de mà, http://www.easyjet.com/es/planes/baggage

24 de gener de 2020

Vol sortida: Aeroport de LUTON 17.05 EasyJet : EZY2267
Hora d’arribada Barcelona : 20.15h aprox. (hora local) Terminal 2 B

Altres

- Portar la targeta sanitària europea. 

- El primer àpat que ens donarà la família anglesa serà el sopar de dilluns . Per tant 
caldrà portar menjar (dos entrepans)  de Barcelona o comprar alguna cosa a 
l�aeroport o a Oxford. 

http://www.easyjet.com/es/planes/baggage


       
Diners /pressupost.

- Cal que porteu lliures esterlines (pounds £) en efectiu. 

- Totes les despeses estan incloses. Només heu de portar diners per despeses 
personals.

- Heu de reservar unes lliures per si heu de comprar alguna cosa a Candem Town.

Famílies. (host families)

-    Tingueu clar que sou vosaltres els visitants, per tant, sou vosaltres qui heu de     fer
un esforç per adaptar-vos als seus costums. 

- El vostre comportament ha de ser de col·laboració i respecte. Cal que tingueu 
sempre l�habitació ordenada. 

- Pregunteu tots els dubtes que tingueu, les famílies estan acostumades a tenir 
estudiants estrangers.

- L�esmorzar és un dels àpats principals. Cal que mengeu bé al matí, el dinar del 
migdia, �packed lunch�, no és mai abundant.

Diversos.

- Necessitareu un adaptador triple. 

- El temps en aquesta època de l�any és fred i humit. Cal portar roba i calçat 
adequat, farà fred i pluja. 

- Portar tovallola.

- Cal portar una llibreta/ carpeta i bolígrafs. 

Telèfon professors en cas d'urgència: 0034  650 941 697
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