VIATGE DE 4t d’ESO
Benvolgudes famílies,

És costum en el nostre centre organitzar un viatge de final de l’etapa d’ESO per als alumnes de
4t. Per al proper curs 2019-2020 repetirem aquesta experiència a la ciutat de Berlín, ja que
l’alumnat, les famílies i el professorat han fet una valoració molt satisfactòria del viatge
d’aquest curs i és molt recomanable pel seu atractiu cultural.

Per tal d’agilitzar la contractació del viatge el més aviat possible i minimitzar-ne el cost, us
demanem que aquelles famílies que hi estigueu interessades feu un primer ingrés de 30 euros.
D’aquesta manera podrem començar a calcular el nombre d’alumnes que hi participaran i
poder començar a negociar amb les agències de viatges la millor proposta possible.

Al principis del mes de setembre es farà una reunió informativa i s’explicaran tots els detalls
previs a la contractació del viatge. L’institut es compromet a anul·lar el viatge - abans de
comprar els bitllets - i a retornar els diners ingressats per les famílies en cas que el preu total
superi els 500 euros, sense tenir en compte les despeses de l’alumnat en el destí.

Aquest preu inclourà, com a mínim:
-

Bitllets d’avió, amb equipatge a cabina.

-

Allotjament en alberg/hostal cèntric amb mitja pensió (esmorzar i sopar).

-

Entrades als monuments, museus o altres llocs d’interès.

-

Desplaçaments de l’aeroport de Berlín a la ciutat i de la ciutat a l’aeroport de Berlín.

-

Transport públic durant el viatge.

-

Assegurança.

Per tal que les famílies puguin organitzar-se, oferim un calendari aproximat dels ingressos. Cal
tenir en compte que els imports s’hauran d’ajustar segons el preu final del viatge i les dates en
què es realitzi el viatge. Orientativament, serà el següent:
-

30 euros.

-

170 euros, abans del dijous 26 de setembre. En aquest moment es compraran els bitllets i
d’avió i no se’n podrà retornar l’import!

-

150 euros, a finals de novembre.

-

150 euros, a finals de gener.

