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ESTADA LINGÜÍSTICA 

GALWAY 

CURS 2016 – 2017 
 

Reunió de pares 

 INS Alfons Costafreda 



DE QUE PARLAREM 

 El preu que inclou? 

 Itinerari 

 Documentació + targeta sanitària 

 Transport + equipatge 

 Famílies 

 Telèfons 

 Recomanacions 

 Concursos: Vídeo i fotografia 

 Motxilla 



EL PREU QUE INCLOU? 

 Bitllet d’avió BCN–Dublín-BCN amb Vueling 

 Equipatge de cabina 10 kg (NO FACTUREN) + Taxes incloses  

 Trasllats Inst-Apt-Inst 

 Trasllats in/out 

 4 PC en famílies a Galway en habitacions de 2/3 pax/família + dinars 

pícnics 

 Classes d’anglès + test nivell + material i Certificat d’assoliment 

 Walking Tour a Galway 

 Excursió dia sencer a Cliffs of Moher 

 Walking Tour a Dublín visita guiada d’1,45h 

 Targeta de transport il·limitat a Galway 

 Talonaris pel finançament del viatge + Una motxilla per cada alumne 

 Un dossier pels professos d'informació turística sobre les ciutats a 

visitar 

 IVA Inclòs 

 
 

 



NO ESTÀ INCLÒS 

 

 Res no especificat a l’apartat anterior 

 

 Dinar primer dia 

 



Dia 29. Tàrrega - Apt.BCN 

Lloc:             Estació d’autobusos de Tàrrega 

Presentació:  8:15h 

Sortida:         8:30h 

   

 

   Trasllat en autocar 

      a l’Aeroport 

 



Apt.BCN – Apt.Dublín 

 

Lloc:             Apt.Prat T1 (Davant mostradors Vueling) 

Presentació: 10:40h 

Sortida:        12:40h  

Vol:              VY8720            

 

 

 

 

 

Arribada a Dublín 14:20h (hora local) 

 

 



Dublin – Galway 



Galway 



Centre Famílies 





Centre Famílies 





Dies 30,31 i 1. Atlantic Language 

School Galway 





Dia 30. Walking Tour Galway 







Spanish Arch 







Dies 31/1-1/2 C.Famílies – Atlantic – 

C.Famílies 



Dia 2. Cliffs of Moher 









Dia 3. Walking Tour Dublín 



 

0’Connel Street 



Trinity College Dublin 



Saint Patrick's Cathedral 
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The Temple Bar 



Ha’penny Bridge – River Liffey 



Apt.Dublín - Barcelona 

 

Lloc:             Apt.Dublín T1 (Davant mostradors Vueling) 

Presentació: 17:35h 

Sortida:        19:35h 

Vol:         VY8721 

   

 

Arribada a BCN T1: 23:15h 

 

 

 

Trasllat al institut en autocar 



DOCUMENTACIÓ 
 
 

 DNI vigent + permís policia 
original o 

 Passaport individual i vigent 

 

 Extracomunitaris: Passaport 
individual + NIE vigent + Full 
Consulat (Visat) 

 

 Targeta Sanitària Europea 

 

Abans de pujar a l’avió 

reviseu la documentació 



VUELING 

 

EQUIPATGE DE MÀ 

 

 1 Bossa o maleta petita pes màxim 10kg i amb unes 
dimensions màximes de (55x40x20 cm) incloses nanses i 
rodes 

 

 Excés d’equipatge de mà per mides o pes extra: 35€ per 
bossa i trajecte 

 

 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 
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LÍQUIDS EQUIPATGE MÀ 



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 i 
sabates fins els turmells 

 

 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, walkman, 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  

 

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

 

 Mitjà preferent de comunicació: mòbil 

 

 Cal activar el “roaming” (de moment encara és 

vigent) 

 

 Compte amb les tarifes planes / internet 

 

 Desactivar “datos” 

 



RECOMANACIONS 

 

 Vigilar les pertinences i sobretot no perdre la 

documentació 

 Avisar d’al·lèrgies alimentàries, intoleràncies i 

al·lèrgies creuades 

 Canvi d’hora, és 1 hora menys 

 Portar adaptadors pels endolls 

 Portar paraigües o anorac 

 Compte es condueix per l’esquerra 

 

 

 



CONCURS VÍDEO I FOTOGRAFIA 

Heu d’enviar les millors fotos i vídeos 

cgraus@viajescumlaude.es 

 

 

 Vídeo més votat 250€ 

 Fotografia més votada 200€ 

 

 Bases del concurs a la nostra web 

 

www.viajescumlaude.es 

 

 

mailto:cgraus@viajescumlaude.es


VIATGES CUM LAUDE 

  
Esperem ho hagueu passat d’allò, més bé 

 

         Moltes gràcies per venir 

 

 

 


