DILLUNS 27 DE MAIG 2019
17:00h Trobada a l’Institut amb l’autocar per sortir en direcció a París.
20:00h Parada per sopar (portat de casa)
21:00h Continuació del viatge. Farem parades durant el camí per estirar les cames

DIMARTS 28 DE MAIG 2019
08 :00h Parada per esmorzar (càrrec alumne o portat de casa)
10:00h Arribada a París i primeres visites a la ciutat: Notre-Dame,
Notre Dame, Conciergerie, Barri llatí,
Sainte-Chapelle, etc.
13:00h Temps lliure per dinar (càrrec alumne)
16:00h Pujada a la Torre Eiffel – 3r pis
19:00h Passeig pel Sena amb
b els Bateaux Parisiennes
20:30h Sopar al restaurant Les Jardins Contini. 49 Avenue du Général Leclerc.
22:30h Arribada a l’hotel i instal·lació a les habitacions. Allotjament.

DIMECRES 29 DE MAIG 2019
08 :00h Esmorzar a l’hotel i sortida en autocar cap a Disneyland París
10:00h Arribada a Disneyland París. Entrada al parc i dia lliure per gaudir de les atraccions
13:00h Dinar inclòs amb el tiquet-restaurant
tiquet
(dinar lliure – cadascú va on vulgui a dinar)
21:00h Sortida del Parc i temps lliure per sopar (càrrec alumne)
22:30h Tornada a l’hotel per allotjar-nos
allotjar

DIJOUS 30 DE MAIG 2019
08:00h Esmorzar a l’hotel i sortida en autocar cap a Montmartre
10:00h Visites al barri de Montmartre: Moulin Rouge, Sacre Coeur, Place de Tertre, etc.
13:00h Dinar lliure (càrrec alumne)
15:00h Visites a la zona de Les Halles: Ajuntament, Centre Pompidou, Carrer Rivoli,
Galeries Lafayette, etc.
20:30h Sopar al restaurant Les Jardins Contini. 49 Avenue du Général Leclerc.
22:00h Tornada a l’hotel per allotjar-nos
allotjar

DIVENDRES 31 DE MAIG 2019
07:30h Esmorzar a l’hotel i recollida de les habitacions
10:00h Entrada al Museu del Louvre de París
12:00h Sortida del Louvre i visita lliure als Jardins de les Tuilleries
13:00h Temps lliure per dinar (càrrec alumne)
15:00h Visites a París:
rís: Opera Garnier, Place de la Concordia, Madeleine, Camps Elísis i Arc
de Triompf
20:30h Sopar al restaurant Les Jardins Contini. 49 Avenue du Général Leclerc.
22:00h Sortida en autocar cap a Badalona. Nit en ruta fent parades.

DISSABTE 1 DE JUNY 2019
08:00h Parada per esmorzar en ruta (càrrec alumne)
12:00h Arribada aproximada a Badalona. Final del viatge

NOTA: Els alumnes no s’han d’oblidar de :sabates esportives i

còmodes, paraigua o/i impermeable; alguna roba d’abric, xancletes per
l’hotel, protector solar, gorra, coixí (autocar), manteta (autocar)....
PREU DEL VIATGE ( Agència Get Away, C/ Sant Iscle 35, Breda) inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocar a disposició durant els 6 dies del viatge (respectant la
normativa)
3 nits en hotel 3*** als voltants de París en règim de mitja pensió
Entrada al Museu del Louvre (segons disponibilitat)
Entrada per pujar a la Torre Eiffel (3r pis)
Passeig en barca pel Sena amb els Bateaux Parisiennes
Entrada d’1 dia a DisneyLand Paris® (Entrada 1 dia / 2 parcs) i TiquetMenú escolar (entrant + plat principal + postres + refresc)
Assegurança d’assistència mèdica
Assegurança de responsabilitat civil

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
•
•

Original i no caducada. DNI vigent i el permís dels Mossos d’Esquadra /
Guardia Civil / Policia Nacional per poder sortir a l’estranger o passaport
Recomanable:Targeta
sanitària
europea.
Van
coberts
amb
l’assegurança però és millor tenir-la.

RESUM DE LES PRINCIPALS GARANTIES DE L’ASSEGURANÇA (FIATC)
•

Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i hospitalització
sobrevinguts al viatge: fins 1502,53€ IMPORTANT EXCLÒS : malalties
cròniques (al·lèrgies, asmes, malalties mentals...) i tractament de
malalties o estats patològics produïts per ingestió de tòxics, narcòtics o
medicaments sense prescripció mèdica

•

Transport o repatriació sanitària de ferits o malalts

•

Tornada avançada per mort d’un familiar de primer grau

•

Despeses odontològiques urgents: fins 30,05€

•

Desplaçament d’un familiar en cas d’hospitalització superior 5 dies i límit
10 dies: 42,07€/dia

•

IMPORTANT EXCLÒS: Robatoris d’equipatge o gestió per pèrdua de
documentació

