
 
 
 

 
 
 

VIATGE DE FINAL D’ETAPA · 4t d’ESO ·  18 - 24 MARÇ  de 2017 

 

 
 

ITINERARI: 
 
18 MARÇ - LLEIDA - COSTA ITALIANA (San Remo) 

Sortida de Lleida (INS) a les 06:00 h.  Dinar ràpid a Arles i breu parada al mirador de Mònaco. 
Arribada al vespre per sopar i dormir a l’hotel Belverede. Breu passeig pel centre de la població. 

19 MARÇ – SAN REMO - LUCCA - PISA - FLORÈNCIA 
Esmorzar i sortida (8 h) cap a Lucca. Visita al recinte històric i dinar. Tarda a Pisa (només a la zona de 
la Torre inclinada i el Baptisteri). Arribada per sopar (Restaurant Fantasia) i dormir a Florència 
(Hotel Firenze City Center). Passeig nocturn fins a la zona del Duomo. 

20 MARÇ - FLORÈNCIA  
Esmorzar a l’hotel i visita guiada tot el matí per la Florència renaixentista (10-13 h). Dinar i  tarda 
lliure pel centre de la ciutat. Sopar i dormir.  

21 MARÇ - FLORÈNCIA – SIENA – ROMA 
Esmorzar a l’hotel i sortida direcció Roma fent parada a la ciutat de Siena (visita al centre històric i 
dinar). Arribada per sopar i dormir a l’Hotel Champagne Palace. 

22 MARÇ - ROMA   
Esmorzar a l’hotel i visita guiada (10 -13 h) per la Roma clàssica (Coliseu i Fòrum Romà). Dinar i 
visita conjunta pel centre de la ciutat (Plaça Navona, Panteó, Fontana di Trevi, Via del Corso, Plaça 

Espanya...). Sopar i dormir.  
23 MARÇ - ROMA – CIVITAVECHIA - BARCELONA  

Esmorzar a l’hotel. Trasllat amb l’autocar (amb tot l’equipatge preparat) a la ciutat del Vaticà.  Visita 
guiada als Museus Vaticans, Capella Sixtina i Basílica (10-13 h). Dinar a la zona de la Plaça de Sant 
Pere i trasllat  (18 h) a Civitavechia per embarcar al vaixell (companyia Grimaldi). Sortida a les 
22:15h. Sopar i nit en ruta. 

24 MARÇ  LLEIDA 
Esmorzar i dinar al vaixell. Arribada a Barcelona a les 18:15h i a Lleida entre les 20.30 – 21 h aprox. 

 

PRESSUPOST:  
 
PREU BASE: 555 €  (150 € 1r pagament al desembre i 405 € abans del viatge). 
Deduccions (individuals) de 20 € per talonari de loteria i de 22 € per a l’alumnat que ha participat en els 
esmorzars dels divendres. 



El preu del paquet inclou: 

 
Autocar, autopistes, peatges, check point i pàrquing inclosos. Totes les despeses del conductor/a. 
5 nits amb hotels de 3 estrelles en règim de mitja pensió (amb aigua al sopar), més una nit al vaixell 
dormint en cabina quàdruple (amb sopar, esmorzar i dinar). 
Assegurança bàsica de viatge. 
6 places gratuïtes per al professorat en 2 habitacions triples. 
IVA i Taxes Turístiques a Florència i Roma (4 dies). 
Entrades i visita guiada (en 2 grups) a Florència, Roma Clàssica i Museus Vaticans. 
 

RECOMANACIONS: 
 
-DOCUMENTACIÓ: sobretot caldrà dur el DNI i/o el passaport el dia de la sortida i, lògicament, haver 
portat anteriorment la resta dels documents necessaris (Autorització dels Mossos d’Esquadra i la Targeta 
Sanitària Europea).  
-Cal endur-se DINERS per als dinars no inclosos. El primer dia: l’esmorzar i el dinar. Es recomana portar 
entre 100 i 150 € aproximadament. 
-EQUIPATGE: roba còmoda per al viatge, sabates còmodes per caminar, una motxilla petita i, sobretot, 
només una maleta de viatge i que no sigui gaire gran. Donat que estem en una època d’entretemps, es 
recomana portar roba polivalent i pràctica (alguna peça d’abric i per pluja; és a dir, que permeti afrontar 
canvis de temps i de temperatura).  
-Ús del TELÈFON: aprofitarem les xarxes wi-fi gratuïtes dels hotels i d’alguns espais urbans. Abans de 
passar la frontera desactivarem les dades mòbils i la itinerància de dades (caldria saber abans com cal fer-
ho segons el tipus de telèfon). Consulteu amb el vostre operador les tarifes vigents a l’estranger. 
 

NORMES BÀSIQUES DE COMPORTAMENT: 
 
-A l’AUTOCAR: no s’hi pot menjar, cal tenir-lo net, utilitzar les papereres, dur el cinturó de 
seguretat cordat en tot moment i respectar les indicacions del xofer. 
 
-Sobre els HORARIS: cal seguir escrupolosament els horaris que marqui el professorat. No és una 
sortida amb els amics o amb la família i, per tant, tots hem d’anar plegats (una persona que 
s’endarrereix fa anar malament la resta d’integrants del grup). 
 
-Als HOTELS ens faran deixar -només arribar- una important fiança per possibles desperfectes; 
per tant: absolut respecte a les instal·lacions, ordre a l’habitació i silenci quan toqui. 
 
-Evidentment, les BEGUDES ALCOHÒLIQUES i altres substàncies tòxiques estan absolutament 
prohibides. També les begudes energètiques. Són menors d’edat i, a més a més, estarem en un 
país amb una normativa molt més severa sobre aquest tema. El fet de trencar aquesta norma 
comportarà greus sancions disciplinàries. 
 
-Els RESPONSABLES de les seves coses són ells/es i, per tant, cal estar molt atents als furts i a les 
possibles pèrdues (documentació, mòbil o diners). Cal vigilar les motxilles i les carteres en tot 
moment, dur sempre el DNI i repartir els diners en diferents llocs. També cal vigilar molt amb el 
trànsit durant els desplaçaments a peu per les ciutats. 
 
-ACTITUD: el viatge és una sortida de convivència però amb un important component cultural i 
turístic: cal aprofitar les visites i, sobretot, seguir sempre les indicacions del professorat.  
 

Buon viaggio a tutti!!   

 
 

 


