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VIATGE DE FINAL DE CURS

SARDEGNA

CURS 2018 – 2019
Reunió de pares

INS Cal Gravat



DE QUE PARLAREM

 El preu que inclou?

 Itinerari

 Documentació + targeta sanitària

 Transport + equipatge

 Allotjament

 Assegurança

 Mòbils

 Recomanacions

 Concursos: Vídeo-fotografia 

 Motxilla



EL PREU QUE INCLOU?

 Bitllet del ferri BCN-Porto Torres en cabines interiors

 Bitllet d’avió Cagliari-BCN amb Vueling

 Equipatge facturat 20kg + Equipatge de mà 10kg + Taxes aèries

 Trasllats Ins-Port-Apt-Ins

 Trasllats in/out

 3 MP Green Sporting Club Hotel *** a l’Alguer, en hab.múltiples

 Visita guiada de 2h pel centre històric de l’Alguer amb 2 guies

 Excursió Castelsardo + Stintino – La Pelosa

 Entrada Grotte di Nettuno

 Talonaris pel finançament del viatge (fins 200€) + Una motxilla per cada alumne

 Dossier informatiu pels professos



NO ESTÀ INCLÒS

 Àpats al ferri d’anada (1 sopar i 1 esmorzar) i 3 dinars

 Begudes extres (només inclou gerres d’aigua)

 Res no especificat a l’apartat anterior



DIA 17. MANRESA – PORT BARCELONA

Lloc:             Davant Institut

Presentació:  18:00h

Sortida:         18:30h

Trasllat en autocar al Port



PORT BCN - PORTO TORRES

Lloc:             Terminal Grimaldi – Moll Costa, s/n

Presentació:  20:15h

Sortida:         22:00h

Allotjament en cabines interiors 

Arribada a Porto Torres 10:15h (dia següent)

www.grimaldi-lines.com





DIA 18. PORTO TORRES



CASTELSARDO







GREEN SPORTING CLUB HOTEL ***

Viale della Resistenza, 47

07041 Alghero SS

Tel +39 079 978124

www.green-sporting-club.alghero-all-hotels.com







L’ALGUER













DIA 19. GROTTE DI NETTUNO













DIA 20. STINTINO – LA PELOSA













DIA 21. APT CAGLIARI



APT CAGLIARI - APT PRAT

Lloc:            Apt Cagliari-Elmas - Mostradors Vueling 

Presentació: 11:30h

Sortida:        13:30h 

Nº Vol:          VY6165 

Arribada a BCN 15:00h T1

Trasllat en autocar al Institut



DOCUMENTACIÓ

 DNI original vigent + permís 
policia original o

 Passaport individual i vigent

 Extracomunitaris: Passaport 
individual + NIE original
vigent + Travel list

 Targeta Sanitària Europea

Abans de pujar a l’avió

reviseu la documentació



VUELING

EQUIPATGE A FACTURAR

 1 maleta pes màxim 20kg. Cada kg de més 12€

RECOMENEM QUE EL NECESSER ES FACTURI

EQUIPATGE DE MÀ

 1 Bossa o maleta petita pes màxim 10kg i amb unes dimensions
màximes de (55x40x20 cm) incloses nanses i rodes + 1 bossa petita de
(35x20x20 cm)

 Excés d’equipatge de mà per mides o pes extra: 50€ per bossa i
trajecte

 PER MOTIUS DE SEGURETAT NO ES POT POSAR A L’EQUIPATGE DE MÀ
RES QUE TALLI O PUNXI, COM TISORES, NAVALLES, GANIVETS,
TALLAUNGLES, LLIMES DE FERRO, ETC. NI LÍQUIDS

 Podeu portar entrepà per esmorzar o dinar, el menjar es pot passar
pel control, el que no podeu passar son líquids
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CONTROLS DE POLICIA

A L’AEROPORT haureu de: 

 Buidar les butxaques i tot el que sigui metàl·lic posar-ho a una cistella

 Us faran descalçar aleatòriament, però segur tots els que portin botes,
sabates fins els turmells i talons

 Mostrar tots els líquids que porteu. Sobretot si necessiteu portar a
l’equipatge de mà un inhalador o insulina heu de portar un certificat
mèdic

 Treure de l’equipatge de mà: càmares fotográficas, de vídeo, ordinadors,
mòbils, planxes de cabell, assecadors, entre d’altres

 En cas que us facin encendre el mòbil i no s'encengui, s'ho poden quedar
perquè figura que pot estar manipulat

 Podeu ser escorcollats per la policia sempre i quan hi hagi un professor
davant i que ho hagi autoritzat

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=control+aeropuerto&source=images&cd=&cad=rja&docid=zdeWb1u6tea05M&tbnid=2uz-LpXQKZ2ZjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://conociendomundo.wordpress.com/tag/aeropuerto/&ei=miXUUaCiA-Ox0AWhhoEo&bvm=bv.48705608,d.ZGU&psig=AFQjCNEJ7pRoi4EABPK7z3SP5dIEvelNkg&ust=1372943812903989
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=control+aeropuerto&source=images&cd=&cad=rja&docid=zdeWb1u6tea05M&tbnid=2uz-LpXQKZ2ZjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://conociendomundo.wordpress.com/tag/aeropuerto/&ei=miXUUaCiA-Ox0AWhhoEo&bvm=bv.48705608,d.ZGU&psig=AFQjCNEJ7pRoi4EABPK7z3SP5dIEvelNkg&ust=1372943812903989


ASSEGURANCES

 Assistència Sanitària i Responsabilitat Civil + Robatori

 Trobareu les cobertures a la nostra web:

 www.viajescumlaude.es/assegurances/



MÒBILS

 Ja no hi ha problema per viatjar per Europa, si més no consulteu

la vostra operadora

 Compte amb les aigües internacionals (en el vaixell), no es pot

trucar ni que et truquin. Posar el mòbil en Modo Avión



RECOMANACIONS

 Vigilar les pertinences i sobretot no perdre la documentació

 Avisar d’al·lèrgies alimentàries, intoleràncies i al·lèrgies creuades

 Respectar els horaris i la gent a l’hotel

 Tingueu en compte la roba si heu d’entrar a les esglésies, (no podeu anar 

en tirants, ni shorts)

 Calçat còmode

 La marihuana la tenen considerada com a droga dura

 Si troben algun menor d’edat pel carrer fumant o bevent alcohol, els hi 

posen una multa de 250€ a 300€ (a pagar al moment)

 Porteu quelcom pel mareig



CONCURS VÍDEO - FOTOGRÀFIC

Heu d’enviar les millors fotos i vídeos

info@viajescumlaude.es

booking2@viajescumlaude.es

 Premi vídeo – Una camèra esportiva o un altaveu Bluetooth

 Premi foto – Una camèra fotogràfica o un Smartphone

 Bases del concurs a la nostra web

www.viajescumlaude.es



TALONARI - SORTEIG



TIRETA MALETES - MOTXILLA



VIATGES CUM LAUDE

Esperem ho hagueu passat d’allò, més bé

Moltes gràcies per venir


