LONDRES 2014

Viatge 4t d’ESO
26-29 de març
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Dades generals
- Sortida de l’institut: 6h
- Companyia Aèria: EASYJET. Terminal anada T2C, tornada T2B
- Equipatge:
Equipatge de mà: només una bossa que no pot excedir els 50x40x20 cm
Equipatge facturable: màxim de 20 Kg
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 26 de març: BCNLGW 8570 08:00h.-09:20h. (hora de Londres)
Tornada 29 de març: LGWBCN 8579 17:55h (hora de Londres)-21:00h

- Trasllats: Aeroport-Hostel-Aeroport
- Allotjament: SMART HYDE PARK INN. Mitja pensió.
- Sopar: a les 9h. The Pizza Factory & Smartbackpackers. 120 Bayswater Road, London.
Tel 020 72295910. Metro: Queensway.

- Documentació
1. Alumnes de nacionalitat espanyola:
el DNI o passaport + autorització paterna (en cas de ser menors d’edat) que cal tramitar en
qualsevol comissaria de policia.
2. Alumnes que no tenen nacionalitat espanyola:
el passaport + NIE + autorització paterna (en cas de ser menors d’edat) que cal tramitar en
qualsevol comissaria de policia.

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.
- Tingueu cura de 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 haurà 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 als professors.
- Preguem puntualitat als menjars i cites establertes pels professors. 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.

Viatge a Londres de 4t d’ESO 2014.

Dades d’interès
Professorat acompanyant
Anna Muniente, Zoraida Pardo i Carlos Latre.

Hotel
SMART HYDE PARK INN

Address: 48‐50 Inverness Terrace. London W2 3JA
Website: http://www.smartbackpackers.com
Email: hpi.bookings@smartbackpackers.com
Phone (incl. country code): 0044 020 7229 0000
Fax: 0044 202 7229 8333
Metro: Bayswater Underground Station és a 100 m
Distrubució de les habitacions: 1x10, 1x7, 1x6
Fiança: 150 £

Trucades telefòniques a Londres
- De Barcelona a Londres: 00 44 20 número de telèfon.
- De Londres a Barcelona: 00 34 número de telèfon
- Per fer servir els vostres mòbils cal que consulteu amb el vostre operador.

Informació útil
- Moneda: Com ja sabeu, el Regne Unit encara no s’ha afegit al € i aquest fet comporta alguns
inconvenients. La moneda oficial és la Lliura Esterlina (₤).Cada lliura està dividida en 100 penics.
Encara que ens poden acceptar euros en alguns llocs, us recomanem canviar amb temps moneda.
Canviar-la a Londres sempre sortirà més car.
- Temps: el temps a Londres és molt variable, en un mateix dia són habituals els núvols, la pluja i el
sol. Cal que porteu un paraigües i roba per la pluja.
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Programa del viatge
Dimecres, dia 26 de març
Sortida en autocar des de l’institut a les 6.00h
Sortida del vol: 8.00h, Terminal 2C, amb la companyia EASYJET. Arribada a les 9.20 i trasllat a l’hotel
Tarda: Visita al Cabinet War Rooms. London Eye. Picadilly i St. James

Dijous, 27 de març
Matí: abadia de Westminster, palau de Buckingham, canvi de guàrdia, Downing St., Big Ben, Parlament.
Tarda: Museu Britànic. Barri de Bloombury. Catedral de St. Paul, Torre de Londres, pont elevat.

Divendres, 28 de març
Matí: National Gallery i Trafalgar Square. Creuer pel riu Tàmesis fins a Greenwich (meridià 0, el veler Cutty
Sark, Observatori astronòmic, museu marítim, etc)
Tarda: Mercat de Candem. Covent Garden.

Dissabte, 29 de març
matí: Hyde Park, Barri de Notting Hill i Portobello.
Sortida de l’hotel a les 14:45. Sortida de l’aeroport a les 17.55 h. i arribada a Barcelona a les 21h. a la
Terminal 2B. El retorn a casa es farà de forma particular.

- Cabinet War Rooms
Clive Steps King Charles Street London SW1A 2AQ 020 7930 6961
Tube: Westminster (Jubilee, District and Circle Line) St James’s Park (District and Circle Line)
We are open daily from 9.30am - 6pm
Adults £17.50 Child (under 16) Free
- British Museum
Great Russell Street London WC1B 3DG
Tube: Tottenham Court Road, Holborn, Russell Square, Goodge Street
Free, open daily 10.00–17.30
- National Gallery
Trafalgar Square, London WC2N 5DN
Daily 10am – 6pm Friday 10am – 9pm

Viatge a Londres de 4t d’ESO 2014.
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Cabinet War Rooms
Cabinet War Rooms és un complex subterrani que fou utilitzat com a centre de comandament i control del
Govern del Regne Unit durant la Segona Guerra Mundial.
La seva construcció, situada sota l'edifici del Tresor a l'àrea de Whitehall, va començar el 1938. Va
començar ser operatiu l'agost de 1939, poc després de l'esclat de la guerra a Europa fins a ser abandonat
l'agost de 1945 després de la rendició del Japó.
El 1936, el Air Ministry, responsable per la Royal Air Force, creia que, en cas de guerra, un bombardeig aeri
enemic de Londres causaria fins a 200.000 baixes per setmana. El govern britànic va considerar que les
principals oficines governamentals havien de ser dispersades del centre de Londres. A l'espera d'aquesta
dispersió, el maig de 1938, Sir Hastings Ismay, llavors subsecretari del Comitè de Defensa Imperial, va
ordenar l’estudi per situar un centre de govern, provisional i d'emergència. L'Oficina va concloure que el lloc
més apropiat era el soterrani de les New Public Offices, un edifici governamental situat a la cantonada de
Horse Guards Road i Great George Street, prop de la Parliament Square. Actualment, l'edifici alberga el HM
Treasury.

British Museum
El Museu Britànic de Londres és el museu més important del Regne Unit i un dels més importants del món
sobre història i cultura. El Museu Britànic alberga més de set milions d'objectes que il·lustren i documenten
la història de les cultures humanes, des del seu naixement fins a l'actualitat, a partir de peces de tots els
continents.
La part central del museu va ser remodelada l'any 2000, amb un sostre de vidre tessel·lat dissenyat per
Foster and Partners que envolta la sala de lectura original del museu.
Departaments
Departament de l'Antic Egipte i Sudan. Algunes de les peces destacades d'aquesta secció són:
La Pedra Rosetta (196 aC); Bust colossal de Ramsès II, el Jove Memnon (1250 aC); El cap colossal
de granit d'Amenhotep III (1350 aC); Cap colossal d'una estàtua d'Amenhotep III (1350 aC); Bust de
pedra calcària colossal d'Amenhotep III (1350 aC); Fragment de la barba de la Gran Esfinx (1300 aC)
Mòmia de Gebbelein del 3300 aC; Llista dels reis d'Egipte des del Abidos (1250 aC); Porta calcària
falsa de Ptahshepses (2380 aC); Estàtua de granit de Senusret III (1850 aC); Mòmia de Cleòpatra a
partir de Tebes (100 dC); Obelisc del faraó Nectabeu II (360-343 aC).
Departament d'Antiguitats Gregues i Romanes.
El Departament d'antiguitats de l'Antiga Grècia i l'Imperi Romà del Museu Britànic té una de les
col·leccions més grans i completes del món de les antiguitats de la món clàssic. En la seva majoria
daten dels inicis de l'Edat del Bronze (al voltant de 3200 AC) fins al regnat de l'emperador romà
Constantí I el Gran, en el segle quart dC.
Les cultures cíclades, minoica i micènica estan representats, i la col·lecció grega inclou escultures
importants del Partenó d'Atenes, així com elements de dos de les set meravelles del Món Antic, el
Mausoleu de Mausol i del Temple d'Àrtemis a Efes.
Departament de l'Orient Mitjà.
Amb aproximadament 330.000 objectes a la col·lecció, el Museu Britànic alberga la major quantitat
d'antiguitats de Mesopotàmia fora d'Iraq. Les explotacions d'Assíria, Babilònia i Sumèria estan entre
les més completes del món.
Departament de dibuixos i gravats
Hi ha grups magnífics de dibuixos de Leonardo da Vinci, Rafael, Miquel Àngel, Albrecht Dürer (la
col·lecció de 138 dibuixos és tot un referent), Peter Paul Rubens, Rembrandt, Goya, Claude Lorrain i
Antoine Watteau. També conte més de 30.000 dibuixos britànics i aquarel·les, importants exemples
del treball de William Hogarth, J.MW Turner, John Constable, així com tots els grans de l'època
victoriana. Hi ha al voltant d'un milió d'impressions britàniques, entre elles més de 20.000 sàtires i
algunes obres de William Blake i Thomas Bewick.
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National Gallery
La National Gallery destaca per la seva col·lecció d’obres mestres de tota la Història de l'Art occidental, fent
possible admirar l'evolució dels estils pictòrics des del començament del Renaixement fins al
Postimpressionisme.
Algunes de les obres més importants que es poden són:
Retrat de Giovanni Arnolfini i la seva esposa, de Jan van Eyck (1434)
El baptisme de Crist, de Piero della Francesca (h. 1450)
Nativitat, de Piero della Francesca (h. 1460-75)
Adoració dels Reis Mags, Sandro Botticelli (1470-1475)
Sant Jeroni al seu estudi, d'Antonello da Messina (1474-1475)
Retrat d'home, d'Antonello da Messina (1475)
Venus i Mart, de Sandro Botticelli (1485)
El dux Leonardo Loredan, de Giovanni Bellini (1501-1504)
La Verge i el Nen amb santa Maria Magdalena i sant Joan Baptista, d'Andrea Mantegna (1490-1505)
La Verge de les Roques, de Leonardo da Vinci (1495-1508)
La Verge i el Nen amb santa Anna i sant Joan Baptista, de Leonardo da Vinci (1499-1500)
Els Ambaixadors, de Hans Holbein el Jove (1533)
Crist a casa de Marta i Maria (1618-1620) i Venus del mirall (1648), de Diego Velázquez
Santa Margarita de Francisco de Zurbarán (1631-1640)
La venedora de gambetes, de William Hogarth (1740-1750)
La carreta del mercat, de Thomas Gainsborough (1786)
Pluja, vapor i velocitat. El gran ferrocarril de l'Oest, de J.M.W. Turner (1844).

