VIATGE A ITÀLIA DE 4t D’ESO
 Dates previstes: del 26 al 31 de març de 2022
 Itinerari:
• 26 de març: Sortida al matí de l’aeroport de Barcelona, arribada a Roma. Sopar i
allotjament a l’hotel.
• 27 de març: Pensió completa a Roma.
• 28 de març: Pensió completa a Roma.
• 29 de març: Roma-Florència.
• 30 de març: Florència-Venècia.
• 31 de març: Venècia. Trasllat a l’aeroport i tornada a Barcelona a la tarda-nit.
 Preu: de 992€ (grup mínim de 30 alumnes) de 952€ (grup mínim de 35 alumnes) o
908€ (grup mínim de 40 alumnes). El preu definitiu es calcularà en base al número
d’alumnes i al preu de l’avió, comprant-lo amb molta antelació.
 El preu inclou:
•
Bitllet d’avió.
•
Autocar pels desplaçaments.
•
Metro a la ciutat de Roma
•
Allotjament i manutenció als hotels.
•
Guies locals i entrades en totes les visites.
•
Trasllats en vaixell al centre de Venècia.
•
Acompanyament d’un guia de l’agència.
 Forma de pagament:
•
Primer pagament: 300€ com a molt tard el dimarts 30 de novembre, per
fer la reserva del bitllet d’avió i dels hotels. Si un alumne es dóna de baixa, a la
devolució se li descomptarà el 35% del total del viatge per despeses i reserves.
•
La resta s’abonarà en una o vàries quotes, com a molt tard el dilluns 28 de
febrer de 2022.
 Dades bancàries:
• Per caixer automàtic de la Caixa, utilitzant la targeta de qualsevol entitat bancària.
S’adjunta targeta de codi de barres.
• Per línia oberta, IBAN: ES06-2100-0817-4302-0076-9143
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Participarà en el viatge a Itàlia de fi d’estudis. (Cal retornar com a molt tard el
divendres 25 de novembre)

Barcelona, 18 de novembre de 2021
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