Viatge de 2n de Batxillerat.
2014-15
Benvolgudes famílies.
Aquest curs es realitzarà el viatge de 2n de Batxillerat del dimecres 8 al dissabte 11 d’abril del 2015 per visitar
la ciutat de Roma.
El pressupost estimat és de 460 € (aquest preu està calculat per a un grup de 25 estudiants), i inclou 3 nits i
4 dies en règim de mitja pensió (esmorzar i sopar) a l’Hotel *** Cadena Sebraeli o similar, el transport en avió,
els trasllats entre l’aeroport i l’hotel i l’assegurança de viatge. La informació definitiva us la comunicarem
oportunament amb la distribució d’activitats, horaris i l’adreça de l’hotel.
Per tal de fer la reserva a l’agència de viatges i poder mantenir el preu abans indicat, cal fer un primer
pagament de 160 € abans del 31 d’octubre.
Després, se seguirà el següent calendari:
- 2n pagament: abans del 30 de novembre. Caldrà ingressar 130 €.
- 3r pagament: abans del 20 de febrer. Caldrà ingressar 170 €. Els alumnes que hagin pagat
la quota de l’AMPA tindran un descompte de 10€ en aquest darrer pagament.

Els alumnes que es donin de baixa, després del primer pagament, perdran el 100% del preu del vol ja que les
companyies no retornen el seu import, més un suplement per compensar la pujada dels preus a la resta dels
companys.
El número de compte on cal fer els ingressos és el 2100 0865 19 0200246504 de La Caixa, oficina c.
Cantàbria 54-56
PAGAMENTS SENSE COMISSIÓ:
. Transferència des d’algun compte de La Caixa
. Ingrés a qualsevol caixer automàtic de La Caixa (només bitllets)
PAGAMENTS AMB COMISSIÓ:
. Ingrés a finestreta (2€ per operació)
Molt important: Cal lliurar una còpia de l’ingrés bancari al coordinador Ramon Ballesté. En aquesta còpia
han de constar el nom i cognom de l’alumne i la referència Roma+el número de pagament (1r
pagament, 2n pagament o 3r pagament).
Per tal de reduir el cost del viatge els alumnes poden, amb el suport dels tutors i la direcció del centre,
realitzar les activitats que considerin pertinents.
Ramon Ballesté
Coordinador d’activitats extraescolars
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La família de l’alumne: ………………………………………………………………………………………. de B2…….
confirmem que:
- hem rebut la informació del viatge a Roma de 2n de Batxillerat del curs 2014-15.
- volem que el nostre fill o filla participi en aquest viatge.
- acceptem les condicions indicades en aquest document.
Signatura

Cal retornar aquest resguard al tutor/a del grup.
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