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VIATGE DE FINAL DE CURS

PARIS

CURS 2017 – 2018
Reunió de pares

INS Bellulla



DE QUE PARLAREM

 El preu que inclou?

 Itinerari

 Documentació + targeta sanitària

 Transport + equipatge

 Hotel

 Mòbil

 Assegurança

 Recomanacions

 Concursos: Vídeo-fotografia i Funquiz

 Motxilla



EL PREU QUE INCLOU?

 Bitllet d’avió BCN-Paris Orly-BCN amb Transavia

 Equipatge de mà 10kg + taxes aèries (NO FACTUREN)

 Trasllats in/out

 2 AD The Loft a Paris en hab.múltiples

 Autocar + guia per visita panoràmica de Paris, durada 3h

 Assegurança Assistència Sanitària i Responsabilitat Civil + 

Robatori 

 Talonaris pel finançament del viatge (fins 200€) + Una motxilla 

per cada alumne

 Dossier informatiu pels professors



NO ESTÀ INCLÒS

▪ La fiança de l’alberg 500€ per tot el grup

▪ Els àpats

▪ Tovalloles (es poden llogar 2€ per tovallola)

▪ Res no especificat a l’apartat anterior



Dia 16. Apt Prat – Apt Paris-Orly

**Trasllat a l’Apt a càrrec de les famílies**

Lloc:            Apt Prat T2B – Mostradors Transavia 

Presentació: 07:05h

Sortida:        09:05h 

Nº Vol:         T03131 

Arribada a Paris-Orly 11h



The Loft

70 Rue Julien Lacroix

75020 Paris

Tel +33 1 42 02 42 02

www.theloft-paris.com

http://www.theloft-paris.com/


Paris



Parc de Belleville



Musée du Louvre





Bateaux Mouches



Tour Eiffel



Place du Trocadéro



Champ-de-Mars



Dia 17. Champs-Élysées



Arc de Triomphe



Cathédrale Notre Dame





Quartier Latin



Place de la Bastille



Place de la République



La Défense



Les Invalides



Ópera Garnier



Montmartre



Sacrée Coeur



Moulin Rouge



Dia 18. Apt Paris-Orly - Apt BCN

Lloc:            Apt Paris-Orly - Mostradors Transavia 

Presentació: 16:15h

Sortida:        18:15h 

Nº Vol:          T03138

Arribada a BCN 19:55h T2B

**Trasllat des de l’Apt a càrrec de les famílies**



DOCUMENTACIÓ

✓ DNI vigent + permís policia 
original o

✓ Passaport individual i vigent

✓ Extracomunitaris: Passaport 
individual + NIE vigent + 
Travel list

✓ Targeta Sanitària Europea

Abans de pujar a l’avió

reviseu la documentació



TRANSAVIA

EQUIPATGE DE MÀ
 1 Bossa o maleta petita pes màxim 10kg:

 Dimensions màximes de (45x40x25 cm) transport a cabina
garantitzat, se li posarà una etiqueta verda i es posarà sota el
seient de davant

 Si la peça fa unes dimensions de (55x40x25 cm) se li posarà una
etiqueta vermella i es posarà en els compartiments de dalt, si el
vol va ple es desviarà gratis a bodega

 Excés d’equipatge de mà per mides o pes extra: 40€ per bossa i
trajecte, a pagar amb targeta

 PER MOTIUS DE SEGURETAT NO ES POT POSAR A L’EQUIPATGE DE MÀ
RES QUE TALLI O PUNXI, COM TISORES, NAVALLES, GANIVETS,
TALLAUNGLES, LLIMES DE FERRO, ETC. NI LÍQUIDS

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-DTDpaC9WFHCfM&tbnid=Ya7Bd1_X3kEgTM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fgaleria.dibujos.net%2Fcolegio%2Fcartera-de-colegio-ii-pintado-por-maleta-9246201.html&ei=1zYsU8n_BYuY1AXw5oG4Aw&bvm=bv.62922401,d.d2k&psig=AFQjCNE30lpH7VFS_23E4cdSqkSwbQszKQ&ust=1395492826540284




LÍQUIDS EQUIPATGE MÀ



www.viajescumlaude.es



www.viajescumlaude.es



CONTROLS DE POLICIA

A L’AEROPORT haureu de: 

▪ Buidar les butxaques i tot el que sigui metàl·lic posar-ho a una cistella

▪ Us faran descalçar aleatòriament, però segur tots els que portin botes,
sabates fins els turmells i talons

▪ Mostrar tots els líquids que porteu. Sobretot si necessiteu portar a
l’equipatge de mà un inhalador o insulina heu de portar un certificat mèdic

▪ Treure de l’equipatge de mà: càmares fotográficas, càmeres de vídeo,
ordinadors, mòbils, CD, calculadores de butxaca, així com dispositius
elèctrics de grans dimensions com ara planxes de mà, planxes de cabell,
assecadors, joguines a piles o màquines de cosir portàtils, entre d’altres

▪ En cas que us facin encendre el mòbil i no s'encengui, s'ho poden quedar
perquè figura que pot estar manipulat

▪ Podeu ser escorcollats per la policia sempre i quan hi hagi un professor
davant i que ho hagi autoritzat

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=control+aeropuerto&source=images&cd=&cad=rja&docid=zdeWb1u6tea05M&tbnid=2uz-LpXQKZ2ZjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://conociendomundo.wordpress.com/tag/aeropuerto/&ei=miXUUaCiA-Ox0AWhhoEo&bvm=bv.48705608,d.ZGU&psig=AFQjCNEJ7pRoi4EABPK7z3SP5dIEvelNkg&ust=1372943812903989


MÒBIL

 Ja no hi ha problema per viatjar per Europa, si més no 

consulteu la vostra operadora



ASSEGURANCES

 Assistència Sanitària i Responsabilitat Civil + Robatori

 Trobareu les cobertures a la nostra web:

 www.viajescumlaude.es/assegurances/

http://www.viajescumlaude.es/assegurances


RECOMANACIONS

 Vigilar les pertinences i sobretot no perdre la 

documentació

 Respectar els horaris i la gent a l’hotel

 Avisar d’al·lèrgies alimentàries, intoleràncies i al·lèrgies 

creuades



CONCURS VÍDEO - FOTOGRÀFIC

Heu d’enviar les millors fotos i vídeos 

cgraus@viajescumlaude.es

 Premi 1er vídeo 250€

 Premi 1era foto 200€

 Bases del concurs a la nostra web

www.viajescumlaude.es

mailto:cgraus@viajescumlaude.es


FUNQUIZ CUMLAUDE



VIATGES CUM LAUDE

Esperem ho hagueu passat d’allò, més bé

Moltes gràcies per venir


