
Curso 2015-2016: VIAXE FIN DE ETAPA (ESO 4º)

BARCELONA – FIGUERAS - PORT AVENTURA

PROGRAMA

1º Día: VENRES, 17 DE XUÑO – VIAXE E BARCELONA
05.30 h. Presentación no aeroporto de Alvedro.
07.00 h. Saida en avión da compañía Vueling con destino a Barcelona.
09.30 h. Ruta panorámico en autocar por Barcelona ata Montjuic
11.00 h. Visita guiada á Sección do Románico no Museo Nacional de Arte de Catalunya.
13.30 h. Aloxamento en Amistat Beach Hostel e comida no restaurante Aliança del Poblenou.
15.30 h. Roteiro a pé polo Barrio Gótico.
17.30 h. Tempo de libre disposición na zona centro de Barcelona
19.30 h. Regreso en transporte público ao albergue para a elaboración da cea.
21.30 h. Tempo de libre disposición en Poblenou.

2º Día: SÁBADO, 18 DE XUÑO – BARCELONA
08.30 h. Almorzo no albergue e traslado en metro.
10.00 h. Visita ao Templo da Sagrada Familia.
12.00 h. Roteiro a pé pola Barcelona Modernista.
14.00 h. Comida en cafetería zona centro.
16.00 h. Vista a L'Aquàrium en port vell.
17.30 h. Tempo de libre disposición na do porto de Barcelona
19.30 h. Regreso en transporte público ao albergue para a elaboración da cea.
21.30 h. Tempo de libre disposición en Poblenou.

3º Día: DOMINGO, 19 DE XUÑO  -  FIGUERES
08.00 h. Almorzo no albergue e recollida de equipaxe.
09.30 h. Traslado en autocar a Figueres.
11.30 h. Visita Teatro Museo Dalí.
13.00 h. Regreso a Barcelona para sair por tren para Salou.
15.03 h. Tren a Salou con comida de bocata.
16.20 h. Chegada a Salou, traslado andando ao Hotel Jaime I***, aloxamento, piscina e cea.
21.30 h. Tempo de libre disposición en Salou.

 4º Día: LUNS, 20 DE XUÑO - PORT AVENTURA
08.30 h. Almorzo no hotel e traslado andando a Port Aventura. Xornada completa nestas instalacións
con tiket comida.
20.00 h. Regreso andando ao hotel para cea.
21.30 h. Tempo de libre disposición en Salou.
 

5º Día: MARTES, 21 DE XUÑO - ACUATICK PARK
08.30 h.  Almorzo no hotel,  recollida de equipaxe e traslado andando a Acuatick Park.  Xornada
nestas instalacións con tiket comida.
15.00 h. Traslado en autocar ao hotel para recoller a equipaxe camiño ao aeroporto de Barcelona
20.05 h. Saida en avión da compañía Vueling con destino a Alvedro.
21.50 h. Chegada ao aeroporto e fin da viaxe.

PREZO DA VIAXE: 475,00 €
Nas seguintes condicións:

1.- Aloxamento: 2 noites en Albergue en Barcelona (nunha habitacións para 7 e outra para 10 
persoas en literas con sábanas e sen baño na habitación) e 2 noites en Hotel Jaime I*** en Salou  (en
habitacións triples ou cuadruples con baño).
2.- Comidas: Almorzos e ceas nos lugares de aloxamento (en Barcelona, o grupo encárgase da súa 
preparación; en Salou, o grupo disporá de buffet libre).
Xantares en Barcelona en restaurante/cafetería, no tren a Salou de bocata e en Port Aventura e 
Acuatic Park con tiket de comida (válido para un menú que inclúe prato principal, sobremesa e 
bebida; en determinados puntos de restauración dentro das instalacións). 
3.- Entradas: están incluidas no prezo para as visitas previstos neste programa (Port Aventura, 
Acuatic Park, Teatro Museo de Dalí, Templo da Sagrada Familia, L'Aquàrium, Museo Nacional de 
Arte de Catalunya).
4.- Seguro de viaxe. 

CANTIDADES A DESCONTAR DO PREZO
Pago inicial ao reservar a praza .................................................150,00 €
Subvención do Concello de Oleiros ............................................70,00 €

CANTIDADE PENDENTE: 255,00 €

Ademáis deberanse restar as seguintes cantidades no caso de ter 
participado nas actividades que se indican: 
Recadación feira do mel .............................................................24,00 €
Recadación por cada talonario de rifas .......................................85,00 €
Recadación por cada caixa de bolígrafos ....................................35,00 €

TOTAL A RESTAR:________________

CANTIDADE PENDENTE DE INGRESAR:________________

· Os ingresos pódense facer:
1.- Por transferencia á conta da  ANPA Arce IESP Xosé Neira Vilas:
ES 79 1465 0240 11 1900323789 (ING)
 . Na orde de transferencia debe constar “Viaxe 4º” e o nome do alumn@. Copia 
da orde de transferencia debe entregarse á vicedirección do instituto.
2.- En efectivo á vicedirección do instituto.

· Prazo para realizar o ingreso: antes do 4 de xuño.

COLABORA


