
Viatge a Londres

2n Batxillerat



Informació  bàsica

Professors acompanyants: Miquel Boada, 
Joan Descamps i Anna Riu

Sortida:  26 de febrer 2019, a 03.45 davant 
de l'INS (presentació 15 minuts abans)

Tornada: 2 de Març 2019



Documentació
DNI i/o PASSAPORT + permís patern
(aquests documents han d’estar
actualitzats)

IMPORTANT: cal portar el document que van
fer constar quan van confeccionar la llista
d'alumnes participants.

Assegurança: Europea de Seguros o
Winsartorio cobreix tota l’assistència mèdica
i de viatge i s’aconsella la targeta blava
sanitària europea.



MONEDA

Cal pensar en fer el canvi de moneda

d'euros a lliures a qualsevol entitat

bancària



Transport
El preu inclou:

Bus: Olot – aeroport del PRAT / aeroport de GATWICK -
Londres – aeroport del PRAT– Olot

SORTIDA d’OLOT:   Dimarts 26 a les 3:45h

Vol: EASYJET . Aeroport del Prat 

Cal tenir en compte el canvi horari, a Londres una 
hora menys. I de tornada recuperar l’hora.

Horari: sortida de Barcelona el dia 26 febrer a les 
07:20, arribada a Londres a les 08:50 / sortida de 
Londres el dia 2 de març a les 19:50/ arribada a 
Barcelona a les 22:55h



Dossier

Al portal de l'institut hi trobareu 
el dossier informatiu amb les 
activitats que farem durant el 
viatge. Els alumnes en tenen 
també una còpia.



- Cal ser pràctic i portar la roba imprescindible. La

companyia EASYJET només permet una maleta de

55x40x20

- Roba: Cal tenir en compte que la temperatura a Londres el

mes de febrer no sol superar el 2, 3 graus de temperatura

diürna. Pel que, cal anar preparats amb roba d’abric i un

bon calçat (roba d’hivern, roba tèrmica interior, jaqueta

gruixuda, paraigües i sobretot calçat de recanvi per si plou

o ens mullem i una tovallola).

- Important: al tractar-se, l’allotjament, d’un HOSTEL, cal

portar de casa una tovallola per dutxar-se (o es pot llogar

al Hostel)

- Hostel Generator Londres: www.generatorhostels.com

Equipatge



- Diners: Hem pensat que pels dies que estarem de viatge en uns

200 o 250 euros, ja que el sopar i l’esmorzar estan inclosos en el

cost del viatge, els museus són gratuïts. Cal comptabilitzar:

1.- Dinars a raó d’uns 15 a 20 euros diaris

2.- El dipòsit al Hostel: 10 euros (a retornar) No cal que es faci el canvi de

moneda.

3.- Els bitllets de metro uns 48 euros.

4.- I, despeses ocasionals.

- Menjar: Cal portar l’esmorzar i el dinar del primer dia.

- Cal saber que no es poden portar begudes més enllà del control

de l’aeroport. Pel que recomanem que es comprin dins l’aeroport,

un cop s’hagi passat el control d'equipatge.

Equipatge



Normativa

És un viatge en grup i per tant s’espera que
tothom segueixi les instruccions dels
professors i que actituds individuals no
afectin el grup negativament.

Cal: PUNTUALITAT, RESPONSABILITAT i
COL·LABORACIÓ.

Sempre cal vigilar les pertinences i evitar
riscos innecessaris.



DIA 1

Un cop arribats i instal·lats sortida amb el guia que ens farà 

una presentació històrica-cultural de la ciutat des de 

Picadilly Circus, el Soho i el barri Xinès.

DIA 2

Mati: visita al centre de la ciutat, amb visites a la catedral de 

Sant Paul, Royal National Theatre. London Bridge i la Torre 

de  Londres. 

Tarda: visita al British Museum

DIA 3

Matí: visitar l’exterior del palau de Buckinham i observar el 

canvi de guàrdia. A continuació mvisitarem el Hyde Park 

Corner i el Marble  Arch del Hyde Park

Tarda: possibilitat de visitar els museus de la ciència o el 

museu d’història natural.

Pla del Viatge



DIA 4

Matí: Visitarem el centre antic amb l’Abadia de Wetsminster, 

les Cases del Parlament, el Big Ben, La Noria London Eye i 

Trafalgar Square

Tarda: Passejada per Leicester Square ( on es troben la 

majoria dels teatres de la ciutat i Covent Garden (antic 

mercat central i actualment punt de molta activitat 

comercial i d’oci)

DIA 5:

Matí: visitar diferent mercats a l’aire lliure, com  Candem Rock 

Mark, Bell Street Mark o Leather Lane.

Tarda: trasllat a l’aeroport.

Pla del Viatge


