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II VIATGE CONJUNT EOI MARTORELL – INSTITUT JOAN ORÓ 

LONDON APRIL 2012 

 
Dearest Students: 
 
Un nou viatge se’ns presenta, el segon que fem conjuntament els dos centres. 
Tot seguit us en fem cinc cèntims: 
 
Les dates: del 13 al 16 d’abril de 2012 
 
L’import del viatge és de 350€ 
 
El preu inclou:  -viatge en avió fins a Londres Gatwick en companyia 

Easyjet 
-tres nits d’hotel (hotel Royal National de 3***) en 
habitacions dobles en règim  d’allotjament i 
esmorzar. 

     
 
Divendres dia 4 de novembre és l’últim dia per fer el pagament íntegre del 
viatge. LES PLACES SÓN LIMITADES.  
 
L’import s’haurà d’ingressar al següent número de compte de “La Caixa” que té 
l’EOI de Martorell: 
 
Número de compte: 2100  3582  74  2200527838  
 
Quan feu el pagament no us oblideu d’incloure el vostre nom complet i el grup 
de classe ( si no sabeu quin grup sou, demaneu-ho al vostre profesor). 
  
Els alumnes que hagin abonat la reserva de plaça hauran de lliurar el 
comprovant del pagament a la secretaria del centre, juntament amb una 
fotocòpia del DNI, el grup de classe i el correu electrònic. 
 

  

 

 

 

http://www.xtec.cat/ies-joan-oro-martorell/inici.htm
http://www.xtec.cat/ies-joan-oro-martorell/imatges/instalacions/insti360.jpg
http://www.gencat.net/ense/


 
 
 
ATENCIÓ: 
 
Com ja vam fer l’any 2010, arribarem a Gatwick, i això fa que haguem d’agafar 
un tren fins a London Victoria. Després de moure’ns molt informant-nos sobre 
diferents  tarifes, vàrem aconseguir uns preus especials per a grups i 
estudiants. Per fer-vos una idea, el bitllet de tren ens va sortir per uns 20€ per 
persona. Un cop tinguem el pagament i sapiguem quants som en total iniciarem 
les gestions necessàries per gaudir d’aquests descomptes. EL BITLLET DE 
TREN NO ESTÀ INCLÒS EN EL PREU, i no us l’incloem perquè no sabem 
quan pujarà exactament. Ja us n’informarem.. 
 

L’hotel ens exigeix una fiança de 20 Lliures per evitar desperfectes i aldarulls a 
les habitacions. Si no passa res se us tornaran quan el deixem. 

 
Heu d’anar pensant en la documentació necessària: 
 
1.Passaport, Permís, Visats Sou responsables de tenir la documentació 

necessària pel viatge: passaport (si sou menors) i els visats o permisos 

necessaris pels que sou extracomunitaris. El nom que ens faciliteu ha de ser 

EXACTAMENT el nom que apareix al DNI o PASSAPORT (si hi ha despeses 

per canvi de nom correran a càrrec de la persona). Des de les agències de 

viatges ens han avisat que els menors a part del passaport us poden exigir un 

permís que hauríeu de tramitar a la policía. Informeu-vos-en trucant a Mossos. 

2. Targeta Sanitària Europea 
 
3. Diners que considereu oportuns: dinars, sopars, metro… 
 
Els professors no ens fem responsables d’aquests aspectes, és a dir, sou 
vosaltres qui us heu de preocupar de dur-ho tot en regla. 
 
 
 


