
INS RAFAEL CASANOVA 
ESTADA LINGÜÍSTICA A LONDRES EN FAMÍLIES 

DEL 25 AL 29 DE FEBRER DE 2020 
 

 
 

 

DIMARTS 25 DE FEBRER APT. PRAT – APT. LONDRES – CANTERBURY – 
CENTRE DE FAMÍLIES 
 
Hora de presentació: 4:30h 
Hora de sortida: 4:45h 

Lloc de Presentació: INS RAFAEL CASANOVA- C/ Frederic Mompou, 61 (Sant 
Boi del Llobregat) 
 
Un autocar  ens esperarà davant l’institut per portar-nos cap a l’aeroport del 

Prat. 
 
Hora d’arribada a l’aeroport del Prat: 5:15h aprox. 
 
Una persona de Cum Laude ens estarà esperant davant dels mostradors de 

facturació de Vueling, per ajudar-nos en el check-in.  
 
Hora de presentació a l’aeroport de Barcelona:  5:30h 
Lloc:  Aeroport Barcelona. Terminal 1.  

Vol Vueling VY7822 
Hora de sortida : 7:35h 
Hora d’arribada a l’aeroport de Londres Gatwick: 8:55h hora local 

 
IMPORTANT!! Heu de portar el DNI + el permís de la policia pels menors d’edat o el passaport 
vigent. Pes permès: 20kg equipatge a facturar (només una maleta per persona) i 10kgs 
equipatge de mà (no ha de sobrepassar les mides establertes 56x45x25 cms). Cada kg de pes  
addicional són 13€. No es pot pujar res que talli ni punxi, ni líquids a l’equipatge de mà. 
Al mostrador de facturació us demanaran la documentació per comprovar-la, per menors 
d’edat el DNI amb permís patern o el passaport a nom seu (no poden estar amb els pares). 
Pels majors d’edat DNI o passaport. Per la gent que necessiti visat, també els hi comprovaran. 
Recordeu que no són vàlides les fotocòpies ni les documentacions caducades. 

 
A l’aparcament per a busos de l’ aeroport de Londres ens estarà esperant un 
autocar per a portar-nos a fer la primera visita del dia a Canterbury. 
 

Dinar lliure. 

A l’hora convinguda trasllat al centre de famílies. 
 
19:00h  Arribada a al centre de famílies. Trobada amb les famílies al punt de 

trobada. 
 



PUNT DE TROBADA AMB LES FAMÍLIES A WALLINGTON 
                     
Distribució de les famílies. 

Sopar i allotjament a casa de cada família. 
 
DIMECRES 26 FEBRER. CENTRE DE FAMÍLIES – LONDRES – CENTRE DE 
FAMÍLIES 
 

07:00hrs Esmorzar amb les famílies i entrega del dinar pícnic.  
 
08:00hrs Trobada al meeting point amb tot el grup per anar cap a Londres. 
Trasllat del grup en transport públic. 

 
Des de Victoria Station anirem caminant fins Buckingham Palace. Passejarem 
per St James’ Park i seguirem fins les Houses of Parliament, el Big Ben i la 
Catedral de Westminster. Vorejant el Tàmesis, dinarem a prop del London Eye 
i, després, creuarem el riu per anar a Trafalgar Square on es troba la National 

Gallery, que visitarem a les 15h. 
 
19:00h  Arribada al centre de famílies. Trobada amb les famílies al punt de 
trobada. 

 
Sopar i allotjament a casa de cada família. 
 
DIJOUS 27 FEBRER. CENTRE DE FAMÍLIES – LONDRES – CENTRE DE FAMÍLIES 
  

07:00hrs. Esmorzar amb les famílies i entrega del dinar pícnic. 
 
08:00hrs. Trobada al meeting point amb tot el grup per anar cap a Londres. 
Trasllat a càrrec del grup. 

 
10:00hrs. Natural History Museum. 
 
A les 12:30hrs ens traslladarem fins a Camden Town, de visita obligada a la 
ciutat, famós districte on es du a terme el mercat mundialment conegut, on 

es pot trobar tot tipus d’articles i de personatges al carrer. Dinar pícnic a 
Camden Town. 
 
19:00h  Arribada a al centre de famílies. Trobada amb les famílies al punt de 

trobada.  
Sopar i allotjament a casa de cada família. 
 



DIVENDRES 28 DE FEBRER. CENTRE DE FAMÍLIES – LONDRES – CENTRE DE 
FAMÍLIES 
 

07:00hrs. Esmorzar amb les famílies i entrega del dinar pícnic.  
 
08:00hrs. Trobada al meeting point amb tot el grup per anar cap a Londres. 
Trasllat del grup en transport públic. 
 

Al matí ens traslladarem  fins a la zona on es troba el British Museum, que 
visitarem a les 10:00. 
 
Seguidament passejarem per Leicester Square i Picadilly Circus, on dinarem. 

 
A la tarda ens traslladarem a la zona de Covent Garden. 
 
19:00h Trobada amb les famílies. 
Sopar i allotjament a casa de cada família. 

 
 
DISSABTE 29 DE FEBRER. CENTRE FAMÍLIES – ROCHESTER – APT. LONDRES -
APT. PRAT. 

 
08:00 h Esmorzar amb les famílies, entrega del dinar pícnic i comiat.  
 
09:00h Trobada al meeting point. 
 

Un autocar de la companyia ens passarà a buscar per portar-nos a visitar el 
castell i el poble de ROCHESTER abans d’anar a l’aeroport. Entrada en 3 
grups al Castell de Rochester (10:30, 11:00).  
 

Dinar Picnic. 
 
A l’hora convinguda amb el conductor (14:30), anirem cap a l’aeroport de 
Londres-Gatwick i Stanstead.  
  

 
Vol de tornada 
Hora de presentació: 15:35h 
Lloc de presentació: London Gatwick 

Hora de sortida: 19:35h 
Vol amb Vueling VY7825 
Hora d’arribada a l’aeroport de Barcelona (Terminal 1): 22:40h local aprox. 
 
L’ autocar ens deixarà al mateix punt on us va recollir, és a dir, al C/ Frederic 

Mompou, 41-45 (Sant Boi del Llobregat), cap a les 23h-23:30h. 


