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VIATGE FI DE CURS 2n BATXILLERAT LA TOSCANA
El motiu de la present carta és per a informar-vos que el viatge de fi de curs dels alumnes de 2n
de batxillerat serà un recorregut per diverses ciutats de La Toscana, entre els dies 1 i 4 d’abril
del 2019.
L’agència de viatges amb la que viatjarem és B the travel brand, agència amb la que portem
molts anys viatjant i ens dóna total garantia de responsabilitat.
Planning del viatge:
1 abril: Barcelona – Bologna (visita) – Florència (visita) – Montecatini
2 abril: Montecatini – Florència (visita) – Montecatini
3 abril: Montecatini – San Gimignano (visita) – Siena (visita) – Montecatini
4 abril; Montecatini – Lucca (visita en bicicleta) – Pisa (visita) – Barcelona
El cost del viatge és de 410 €, pressupost fet en base a 50 alumnes. Si el número d’alumnes fos
molt inferior, el preu podria quedar modificat. Si el número d’alumnes fos molt superior, i en
aquest cas necessitem de 2 autocars, el preu podria també quedar modificat.
El preu inclou:
 Anada: Vol d’anada en classe turista Barcelona-Bologna. Vol de tornada en classe turista
Pisa-Barcelona. Facturació equipatge 20 kg per persona.
 Autocar durant tota l’estada dintre dels límits establerts.
 Allotjament 3 nits en hotel de 3*, habitacions múltiples amb bany o dutxa per estudiants.
 3 esmorzars a l’hotel.
 3 sopars a l’hotel.
 Taxes d’aeroport, assegurança assistència bàsica i responsabilitat civil.
 Entrada a visites concertades amb antel·lació.
El preu no inclou
 Begudes en els sopars.
 Taxa turística d’estada, en cas que hi hagués, pagament directe a l’hotel.
 Fiança que demana l’hotel a l’entrada del grup i que serà retornada de manera íntegra a
la sortida del mateix en cas de no haver-se produït desperfectes. 10-15 € per estudiant.
 Qualsevol altre servei no inclòs en la relació dels serveis inclosos.
Cada alumne té la possibilitat de finançar una part del seu viatge mitjançant la venda de les
butlletes del talonari pro-viatge (100€). Aquest talonari serà entregat en el moment de fer
efectiva la paga i senyal a l’agència, i no es podran vendre les paperetes sense el segell de
l’escola.

Per tal de realitzar la reserva del viatge cal abonar la quantitat de 100 € al despatx
d’administració de l’escola en concepte de paga i senyal, tal i com ens sol·licita l’agència, amb
data màxima el dimecres 10/10/18 (data NO PRORROGABLE).
Aquesta quantitat no es retornarà als alumnes en el cas que es donin de baixa del viatge. Només
es retornarà si el viatge no es realitza.
Si el pagament el fa l’alumne s’ha de fer en horari 11-11:30h. Si el pagament el fa un familiar s’ha
de fer en horari d’atenció a les famílies.
Posteriorment rebran més informació sobre l’hotel, els horaris dels vols i la reunió informativa en
les dates properes al viatge.
Un segon pagament es farà al desembre i un últim al febrer, tots dos pel banc. Més endavant us
informarem de les quantitats a abonar.
Recordem la importància d'estar al dia en el pagament de rebuts de l'escola per tal de poder
gaudir d'aquesta sortida lúdica
Si un alumne és sancionat durant el curs amb una expulsió a casa, tampoc hi podrà
assistir.
L’alumne ha d’entregar l’autorització dels pares per assistir al viatge (al peu d’aquest full),
autorització sense la qual no tindria validesa la paga i senyal, sempre que aquesta s’hagi realitzat
en el període especificat anteriorment.

Atentament.
Cap d’Estudis i Coordinació de batxillerat.
Badalona, 2 d’octubre de 2018


En/Na __________________________________________

amb DNI __________________

pare/mare/tutor de l’alumne __________________________________2n Batxillerat ______
autoritzo l’assistència del meu fill/a al viatge i faré entrega de 100€ en qualitat de paga i senyal a
l'administració de l’escola.
Signatura del pare/pare/tutor

Badalona a _______ d’octubre de 2018

