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Dilluns 21

ò SORTIDA CAP A SARAGOSSA-BILBAO

ò Sortida a les 8:00 h 
del matí de Cassà, 
direcció Saragossa. 
Arribada a les 13:30 h 
i dinar a càrrec de 
l’alumnat per la zona 
de la Plaça del Pilar.



Dilluns 21

ò Sortida de Saragossa a 

les 15:30 h i 

continuació del viatge 

cap a Bilbao. Arribada 

a les 19:30 h. Sopar i 

allotjament a l’Hotel  

Ibis Bilbao Barakaldo.



Visitarem les tres capitals



Dimarts 22

ò Temps dedicat a conèixer i passejar pel centre de la capital
de Biscaia amb l’explicació d’un guia.

ò Visita guiada al famós Museu Guggenheim d’art
contemporani (15h).

ò Temps lliure per passejar per Bilbao.



Dimecres 23

ò SAN JUAN DE GAZTELUGATXE-BERMEO



Dimecres 23
ò ACTIVITAT D’AVENTURA A GORLIZ (Vizcaya)

BODYBOARD



Dijous 24
ò ZARAUTZ-ZUMAIA-SAN SEBASTIÁN

ò Sortida al matí direcció Zarautz. Temps per  visitar el seu

poble i el passeig marítim. Seguidament visitarem Zumaia i 

la seva espectacular costa rocosa.



Dijous 24
ò Seguirem dirección a San Sebastián per la carretera

panoràmica del Monte Jaizkibel. Parada al mirador de la

Verge de Guadalupe.



Dijous 24
ò A San Sebastián hi dinarem i a la tarda passejarem per 

la platja de La Concha i el casc antic. Arribarem fins El 

peine del viento d’ E. Chillida, al final de la platja de 

Ondarreta.



Divendres 25

ò VITORIA- CASSÀ DE LA SELVA.

ò Sortida de Bilbao a les 9:00 h. Conèixer i passejar pel 
centre de la capital d’Àlava amb l’explicació d’un guia.



Divendres 25

ò Continuació del 
viatge cap a Cassà
amb parada a l’àrea 
de servei d’Osca per 
dinar a càrrec de 
l’alumnat.

ò Arribada a Cassà al 
vespre.



Què inclou?

ò 4 nits a l’Hotel Ibis Bilbao Barakaldo.

ò Mitja pensió: 
Esmorzar i sopar.



Què inclou?

ò Circuit en autocar.

ò Visita Guiada al Museu Guggenheim.

ò Visita guiada a Bilbao.

ò Visita guiada a Vitòria.

ò Activitat d’esports.

ò Assegurança d`assistència en Viatge.

ò Preu: 376 euros 



Pagaments

Es retiraran els diners en  els rebuts dels mesos de 
novembre, febrer i abril. ( Es carrega a partir del dia 10 de 
cada mes)

ò 1r pagament: 116 euros 

ò 2n pagament: 130 euros

ò 3r pagament: 130 euros



Documentació

ò DNI o passaport (vigents tant en la data

d’anada com en la de tornada).

ò Targeta Sanitària.

ò Full de compromís família-escola.



Equipatge

ò Davant del temps imprevisible cal portar roba d’abric: paravents, 
paraigües, calçat còmode, algun jersei...

ò Per a les activitats esportives: banyador, tovallola, xancletes i 
xandall. 

ò Estris d’higiene personal.

ò Recomanable portar una muda de recanvi a la bossa de mà.

ò Calçat còmode i adequat per al temps plujós. Calçat de recanvi.

ò Aparells electrònics: l’alumnat en són els únics responsables i cal 
fer-ne un ús sense infringir la normativa disciplinària de l’escola.



Normes de comportament

ò Durant el viatge es mantenen les normes del Reglament
de Règim Intern de l’escola.

ò Respecte a tot i a tothom tant al carrer com a qualsevol
recinte tancat: mestres, xofer, personal de l’hotel, guies i
monitors, persones del carrer, material, hores de son,
horaris (puntualitat), etc.

ò Cal seguir les indicacions de mestres, guies i monitors.

ò No viatgem a títol personal sinó en nom de La Salle i
aquest fet comporta una sèrie de responsabilitats.



Normes de comportament

ò En cas d’haver de resoldre alguna incidència, els mestres
seran els qui tindran la darrera paraula.

ò L’alumnat, quan tingui alguna estona lliure, haurà d’anar
sempre en grup.

ò Els alumnes són els responsables de les possibles pèrdues
d’objectes com el mòbil, càmera digital, reproductors, etc.



Activitat pro-viatge

ò Venda de lots de galetes Tries. Es pot fer una segona 
comanda després de Nadal.



BON VIATGE!!!


