
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

Amsterdam 2013 
del 3 al 6 d’abril  
Viatge 4t d’ESO 
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Dades generals 
 
- Trobada a l’institut : 6.30h per anar amb autocar fins l’aeroport. 
 
- Companyia Aèria: Transavia. Terminal T2B 
 
- Equipatge:  
 

Equipatge de mà: no pot excedir els 55x35x25 cm 
Equipatge facturable:  màxim de 15Kg 
Líquids de l’equipatge de mà:  

El líquid ha de ser dins un recipient amb un volum màxim de 100 ml. 
Tots els recipients han d’estar guardats en una bossa de plàstic transparent d’1 
litre, amb tancament hermètic i de dimensions no més grans de 20x20 cm. 
Aquesta bossa de plàstic s’haurà de treure i ensenyar a la porta de seguretat de 
l’aeroport. 

 
- Vols               

Anada:    03APR BCNAMS HV5132    08.55h-11.20h. 
Tornada: 06APR AMSBCN HV5133   18.50h-21.00h. 

  
- Trasllats: Aeroport-Hotel-Aeroport 
  
- Allotjament: Hotel Inner. Mitja pensió. (fiança de 250€).  
 
- Habitacions: 13 + 6 + 2             2 x 6 + 1 x 4 + 1 x 3 + 2 individuals 

- Documentació 
 
1. Si són de nacionalitat espanyola cal que portin 
 

el DNI + autorització paterna (en cas de ser menors d’edat) que cal tramitar en qualsevol comissaria 
de policia o el passaport. En aquest cas no és necessària l’autorització paterna. 

 
2. Si no són de nacionalitat espanyola: 
 

el passaport + NIE 
 
Tarjeta sanitària comunitària. (Els alumnes que no tenen la nacionalitat espanyola han de portar també 
el NIE). 
 

Normes generals 
 

- Cal vigilar les maletes a l'arribada a l'hotel. 
- Presteu cura amb la documentació i els diners (cal portar-lo en llocs segurs i repartit en petites 

quantitats). Es recomana portar-los separats. 
- Cal respectar les normes de l'hotel on hi hauran d'altres persones amb la necessitat de descansar. 
- Està prohibit el consum de begudes alcohòliques o drogues.  
- Reviseu les habitacions: qualsevol desperfecte s’ha de comentar el dia d’entrada a les professores. 
- Preguem puntualitat als menjars i cites establertes per les professores. Qualsevol retard podria suposar 

la pèrdua de reserves amb antelació. 
- En cas de falta mot greu, el professorat podria adoptar mesures especials per tal de corregir els 

problemes, fins i tot el retorn de l'alumne a Barcelona i el pagament  per part de la família de les 
despeses del viatge. 
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Dades d’interès 
 
Professorat acompanyant  

Celia Umansky i Araceli Dalmau. 
 
Hotel 

Inner Hotel ** 
Wanningstraat 1 
1071 LA Amsterdam 
Tel. 020-6625792, Fax. 020 6750268 
http://www.innerhotel.nl 

 
Trucades telefòniques 
 

- De Barcelona a Amsterdam : 00+31+20 + número del fix d’Amsterdam   
- Per trucar a un mòbil d’Holanda des de Barcelona: 00+31+num mòbil 

 
 

Police Station (wijkteam) 

Nieuwezijds Voorburgwal 104-108 Teléfono: +31 (0)20-625 32 46. Des d’Amsterdam marqueu 020-
6253246. Aquesta comisaría té un servei d’assistència al turista i es troba molt aprop de la Centraal 
Station y el Dam. 

 
Consideracions generals 
 

Heu de tenir en compte que a Amsterdam podeu ser multats per: 
 

- Fumar en els llocs prohibits. 
- Consumir alcohol al carrer. 
- Caminar pel carril bici. 
- Viatjar sense bitllet. 
- Fer sorolls que molestin. 
- Menjar als transports públics. 
- Accedir els menors d'edat als coffe shops. 
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Programa del viatge  
 
Dimecres, dia 3 d’abril  
 
Sortida en autocar des de l’Institut Bernat Metge a les 6,30 hores juntament amb els alumnes de 2n de 
Batxillerat. Sortida del vol a les 8,55 h. Arribada a les 11.20 h. Desplaçament a l’hotel i distribució d’habitacions. 
 
Dinar al carrer tot fent un tomb pel centre de la ciutat. 
Tarda: Visita al centre de la ciutat. Visitarem la ciutat medieval, els canals, ponts i places més coneguts. 
Recorregut a través dels carrers i canals medievals per Leidseplein, Bloemenmark, Muntplein, Rembrandtplein. 
Després de sopar anirem al DAM i al Palau Reial. 
 
Dijous, 4 d’abril  
 
Matí: Visita al Museu Van Gogh. 
Tarda: Passeig amb barca pels canals. 
Nit: Sortida a la ciutat de nit aprofitant que és koopavond, és a dir, les botigues són obertes fins ben tard. 
Possibilitat d’assistir a una vetllada musical. 
 
Divendres, 5 d’abril 
 
Matí: Visita a l’institut de Secundària Damstede d’ Amsterdam. Intercanvi escolar. 
Tarda: Excursió a Monnickendam, Marken, Volendam i Edam. Coneixerem el que és la vida holandesa fora de 
la ciutat d’Amsterdam. Tindrem la possibilitat de veure els polders, els dics, els molins de vent, els antics ports 
de pescadors, i farem una visita a l’illa de Marken on encara es viu una mica com al segle XVII, amb cases de 
fusta, antics palafits, vistes increïbles de l’antic Zuiderzee. El circuit per les antigues ciutats de l’actual 
Ijsselmeer el farem amb autobús i durarà tot el dia. 
 
Dissabte, 6 d’abril 
 
Matí: visita al Tropenmuseum (museu de les cultures). 
TORNADA. Sortida del vol a les 18.50h. i arribada a Barcelona a les 21.00h. 
 
 


