
               CURS 2018-2019 

VIATGE 3r d’ESO 

GIRONA 
DEL 9 A L’11 D’ABRIL (3 DIES 2 NITS) PENSIÓ COMPLETA 

Preu del viatge: 185 €*  

 
El preu inclou (per a uns 50 alumnes):  

 

 Transport amb autocar anada i tornada (autocar a disposició els 3 dies). 

 Activitats d’Adventure Trek, amb ràpel final, escalada i slackline. 

 Visites a Besalú, el llac de Banyoles, les ruïnes d’Empúries, els Aiguamolls de 
l’Empordà, l’Estartit, Museu Dalí i Espai Dalí-Joies i casc antic de Girona. 

 Monitors i guies en activitats determinades. 

 Allotjament a l’hotel Medes II (L’Estartit) en règim de pensió completa. 

 Assegurança RC i Accidents. 

 Talonaris per al finançament de la totalitat del viatge.  

 
1r pagament fins al 16 d’octubre: 100 €        Entregar comprovant bancari al 

tutor el dimecres 17 d’octubre. 
2n Pagament fins al 5 de febrer: 85 €       Entregar comprovant bancari al tutor 

el dimecres 6 de febrer. 
 

*Gràcies al recolzament econòmic de l’AMPA, que com cada any col·labora en les despeses de 
tots els viatges d’estudis dels nostres alumnes, l’import final del viatge queda reduït a 185 €, 
en comptes de 203 €. 

  
Ingrés a la Caixa Nº de compte:    

ES65- 2100 - 1017 – 7402 – 0004 – 1575 

Beneficiari: INS Vall d’Hebron 

 
Molt important: En el comprovant bancari escriure GIRONA + el nom i cognoms de l’alumne. 
Entregar el comprovant d’ingrés bancari al tutor. 

 

Un cop fet el primer pagament no es retornen els diners. 



 
Reunió informativa per a pares al mes de març.  
8: ACTIVITATS: 
 
 
Programa orientatiu subjecte a canvis d’activitats i horaris en funció de la disponibilitat i la 
climatologia. 
 

 
 
Recordeu que us heu d’emportar l’esmorzar i el dinar del primer dia!! 

Horari Dia 1 Dia 2 Dia 3 

8 h 
Sortida cap a Besalú              
(7.30 h a l’institut) 

Esmorzar Esmorzar 

9 h 
 
 
 

12 h 

 
Arribada a Besalú: 

Visita a Besalú, centre turístic 
per la seva arquitectura 

medieval. 
 

A continuació visita al Llac de 
Banyoles (dinarem al costat del 

llac). 
 

 
 

Activitats 
d’Adventure Trek, 

amb ràpel final, 
escalada i slackline. 

 

 
Sortida cap a Figueres. 

 
 

Visita al Museu Dalí 
l’Espai Joies 

14 h Dinar portat de casa Dinar pícnic Dinar pícnic 

 
 

Tarda 

 
Visita guiada a les ruïnes 
d’Empúries i el museu. 

 
Descoberta didàctica 
guiada als Aiguamolls 

de l’Empordà. 
 

Visita a l’Estartit, 
poble lligat a la mar. 

 
Tornada a 

l’allotjament. 

 
Visita al casc antic de 

Girona. 
 

Sortida cap a 
Barcelona (16.30 h). 

 
Sortida cap a l’Estartit i 

allotjament a l’hotel Medes. 
 
 

 

 Dutxa Dutxa  

20.30 h Sopar Sopar  

21.30 h 

-Brífing activitats de la 
setmana. 

-Breu xerrada sobre les normes 
i la seguretat. 

-Activitat de nit: disco o espai 
de jocs amb música i servei de 

bar (amb professors). 

-Activitat de nit: disco 
o espai de jocs amb 

música i servei de bar 
(amb professors). 

 


