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COTITZACIÓ GRUP ROMA 2011 
 

ROMA PASS 
 
Entrada gratuïta als dos primers museus i / o àrees arqueològiques 
escollides i consecutives: 
» Entrada reduïda a tots els museus i/o àrees arqueològiques 
escollides i consecutives. 

» Trasllats gratuïts als mitjans de transport ATAC (de superfície, 
línies A i B de metro, ferrovies en concessió per a les línies Roma – 
Pantano, Roma – Lido, Roma – Viterbo dins el territori urbà de 
l’Ajuntament de Roma). Queden exclosos els serveis oferits per 
Trenitàlia i Cotral) 

» Descomptes a exposicions, events i serveis concertats (Roma 
News) 

» Descomptes  en els serveis oferits per la “Guàrdia Mèdica 
Turística Multilingüe – MET Travel Health” 

» Serveis turístics – culturals Roma Informa 
 
Els titulars de la targeta Roma Pass poden accedir al Coliseu a través 
d’un accés reservat. 
Amb l’adquisició de la tarja Roma Pass obtindrà el paquet complet que 
inclou: 
 
» Roma Pass Card: el carnet per a visitar els museus i accedir als 
mitjans de transport públic gratuïtament. 

» Roma MAP: un planell de la ciutat amb informació sobre els “PIT” 
(quioscos d’informació turística), les parades de Metro i sobre 
museus /àrees arqueològiques (adreça, telèfons, horaris 
d’apertura i informació sobre com arribar fins a ells) 

» Roma Pass Guide: la guia amb informació sobre els museus i 
establiments associats al programa 

» Roma news: el programa amb els events i serveis turístics 
concertats, dividits per categoria: art, ballet i dansa, música, 
teatre, exposicions, excursions, tours, serveis turístics, lido di 
Ostia (el litoral de Roma) i el MET Travel Health. 

» Roma Informa: la tarja d’accés per internet a informació sobre 
events i serveis d’utilitat. 

Per a la seva informació, els hi comuniquem que els dilluns acostuma a 
ser el dia de tancament dels museus i les àrees arqueològiques (excepte 
el Coliseu i les Termes de Caracalla) 
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Roma Pass:Roma Pass:Roma Pass:Roma Pass:    

Instruccions d’ús: 

La tarja és personal i intransferible. El titular ha d’escriure el seu nom i 
cognoms així com la data en que comença a utilitzar-la, en l’espai indicat 
per això al revers de la tarja. 

La tarja es vàlida durant 3 dies a partir de la data de la primera activació 
amb l’entrada a algun museu o àrea arqueològica, o és vàlida fins a les 
24h del tercer dia a partir de la primera validació realitzada en algun 
mitjà de transport. 

S’accedeix directament a l’entrada dels primers 2 museus / àrees 
arqueològiques escollits, mentre que a partir del tercer, s’ha d’anar a la 
taquilla per poder obtenir el descompte previst. 

El titular està obligat a exhibir la tarja i un document d’identitat vigent a 
tot el personal acreditat que ho sol·liciti. 

ROMA PASS TRAVEL HEALTH METROMA PASS TRAVEL HEALTH METROMA PASS TRAVEL HEALTH METROMA PASS TRAVEL HEALTH MET    

Servei d’assistència sanitària de primers auxilis. 
Com funciona: 

- S’ha de trucar a la centraleta telefònica multilingüe operativa les 24 
hores del dia. 
- Obtindrà informació sobre les estructures sanitàries públiques o 
privades disponibles a Roma. 
- Rebrà noticies sobre situació, adreça, telèfon i modalitat d’accés a 
dites estructures sanitàries públiques, així com a les més properes a la 
seva ubicació i les més adients per solucionar el problema sanitari 
plantejat. 
- S’activarà, a petició del sol·licitant, el servei d’assistència mèdica 
(visita mèdica a domicili, diagnosi, servei d’ambulància, etc.) previst per 
la tarja Travel Health MET, amb tarifes concertades per als titulars del 
Roma Pass.  

Per més informació visitar el portal www.travelhealth.it 
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ITINERARI 1 
ROMA –Vaixell- 

 
SORTIDASORTIDASORTIDASORTIDA 17 JUNY  17 JUNY  17 JUNY  17 JUNY     
Vaixell de Grimaldi Lines de Barcelona a Civitavecchia. 
Sortida des de la terminal del Port de Barcelona a les 22’15h 
 
18 DE JUNY18 DE JUNY18 DE JUNY18 DE JUNY    
Arribada a Civitavecchia a les 18’45 hores 
Trasllat des de l’estació marítima de Civitavecchia fins a l’hotel proposat a 
Roma. 
Durant el trasllat recollirem a la guia local per fer una visita panoràmica que 
ens donarà una primera visió d’aquesta ciutat. 
Arribada a l’hotel i allotjament. 
 
19 DE JUNY19 DE JUNY19 DE JUNY19 DE JUNY    
Desdejuni a l’hotel i sortida per recollir el Roma Pass per poder fer les visites 
que el grup consideri pertinents. 
 
20 DE JUNY20 DE JUNY20 DE JUNY20 DE JUNY    
Desdejuni a l’hotel i resta del dia lliure per fer visites. 
 
21 DE JUNY21 DE JUNY21 DE JUNY21 DE JUNY    
Desdejuni a l’hotel i dia lliure fins a l’hora de recollida de l’autocar per sortir del 
Port de Civitavecchia en ferri direcció Barcelona.  
 
22 DE JUNY22 DE JUNY22 DE JUNY22 DE JUNY    
Durant el trajecte en vaixell tindrem inclòs: el sopar, el desdejuni i el dinar. 
Arribada al port de Barcelona sobre les 18’15 hores. 
 
EL PREU INCLOU 
Vaixell - Ferri anada i tornada. Acomodació en cabines quàdruples interiors. 
En el trajecte de tornada al vaixell s’inclou: sopar, desdejuni i dinar. 
Allotjament a Hotel tipus Siracusa*** o Madison*** o Center 1/2/3*** o similars 
en règim d’allotjament i desdejuni (Hotels zona estació de Termini). Habitacions 
múltiples. 
Trasllat Port Civitavecchia + visita panoràmica amb guia – Hotel a Roma 
Roma Pass Vàlid per 3 dies 
Trasllat hotel a Roma – Port Civitavecchia 
3 gratuïtats de professors per mínim 25 persones de pagament. 
Assegurança de viatge i responsabilitat civil 
Taxes incloses 
 
 

PREU PER ALUMNE:  395 € 
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ITINERARI 2 
Roma –Vaixell- 

 
SORTIDA 17 JUNY SORTIDA 17 JUNY SORTIDA 17 JUNY SORTIDA 17 JUNY     
Vaixell de Grimaldi Lines de Barcelona a Civitavecchia. 
Sortida des de la terminal del Port de Barcelona a les 22’15h 
 
18 DE JUNY18 DE JUNY18 DE JUNY18 DE JUNY    
Arribada a Civitavecchia a les 18’45 hores 
Trasllat des de l’estació marítima de Civitavecchia fins a l’hotel proposat a 
Roma. 
Arribada a l’hotel i allotjament. 
 
19 DE JUNY19 DE JUNY19 DE JUNY19 DE JUNY    
Desdejuni a l’hotel. Sortida en autocar per fer una visita panoràmica amb guia 
local de la ciutat de Roma. Després de la visita recollirem el Roma Pass per 
poder fer les visites que el grup consideri pertinents. 
 
20 DE JUNY20 DE JUNY20 DE JUNY20 DE JUNY    
Desdejuni a l’hotel i resta del dia lliure per fer visites. 
 
21 DE JUNY21 DE JUNY21 DE JUNY21 DE JUNY    
Desdejuni a l’hotel i dia lliure fins a l’hora de recollida de l’autocar per sortir del 
Port de Civitavecchia en ferri direcció Barcelona.  
 
22 DE JUNY22 DE JUNY22 DE JUNY22 DE JUNY    
Durant el trajecte en vaixell tindrem inclòs: el sopar, el desdejuni i el dinar. 
Arribada al port de Barcelona sobre les 18’15 hores. 
 
EL PREU INCLOU 
Vaixell - Ferri anada i tornada. Acomodació en cabines quàdruples interiors. 
En el trajecte de tornada al vaixell s’inclou: sopar, desdejuni i dinar. 
Allotjament a Hotel tipus Siracusa*** o Madison*** o Center 1/2/3*** o similars 
en règim d’allotjament i desdejuni (Hotels zona estació de Termini). Habitacions 
múltiples. 
Trasllat Port Civitavecchia– Hotel a Roma 
Visita panoràmica amb guia local a Roma- 
Roma Pass Vàlid per 3 dies 
Trasllat hotel a Roma – Port Civitavecchia 
3 gratuïtats de professors per mínim 25 persones de pagament. 
Assegurança de viatge i responsabilitat civil 
Taxes incloses 
 
 

PREU PER ALUMNE:  405 € 
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ITINERARI 3  
Roma -Avió-  

 
SORTIDA 17 JUNY SORTIDA 17 JUNY SORTIDA 17 JUNY SORTIDA 17 JUNY     
Sortida en avió des de l’aeroport de Barcelona. Arribada a Roma i 
trasllat a l’hotel. 
Durant el trasllat recollirem a la guia local per fer una visita panoràmica 
que ens donarà una primera visió d’aquesta ciutat. 
Arribada a l’hotel i allotjament. 
 
18 18 18 18 ---- 19  19  19  19 –––– 20 DE JUNY 20 DE JUNY 20 DE JUNY 20 DE JUNY    
Desdejuni a l’hotel i, el primer dia recollirem el Roma Pass per poder fer 
les visites que el grup consideri pertinents i utilitzar tots els transports 
inclosos. 
 
21 DE JUNY21 DE JUNY21 DE JUNY21 DE JUNY    
Desdejuni a l’hotel i dia lliure fins a l’hora de recollida de l’autocar per 
sortir de l’aeroport de Roma amb vol direcció a Barcelona.  
 
 
EL PREU INCLOU 
Avió anada i tornada 
Allotjament a Hotel 3*** zona centre Roma, en règim d’allotjament i desdejuni 
(Hotels zona estació de Termini). Habitacions múltiples. 
Trasllat Aeroport + Visita panoràmica amb guia local a Roma – Hotel a Roma 
Roma Pass Vàlid per 3 dies 
Trasllat hotel a Roma – Aeroport 
3 gratuïtats de professors per mínim 25 persones de pagament. 
Assegurança de viatge i responsabilitat civil 
Taxes incloses 

 
PREU PER ALUMNE:  pendent cotització 

 
 
Condicions de les tarifes aèrees cotitzades: 
Periode de validesa de tarifa exclou: 
Dilluns i dissabte matí vols entre les 05:00 i les 12:00h, divendres, diumenges, ponts, festius i dies 
anterior i posterior dels mateixos. 
30% del dipòsit en el moment de fer la reserva (48 hores) i el 70% 4 setmanes abans de la sortida 
del viatge  
Política de cancel·lació: s’admet la cancel·lació de màxim un 20% de les places fins un mes abans 
de la sortida. Després d’aquesta data s’haurà d’abonar la tarifa aèrea sencera.  
Equipatge: inclou 1 maleta facturada de fins 23kg i un equipatge de ma fins 10kg 
Canvi de noms: es poden canviar noms fins 2 setmanes abans de la sortida  
Totes les tarifes estan subjectes a disponibilitat en el moment d’efectuar la reserva  
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ITINERARI 4  
Roma -FERRI + AVIÓ- 

 
SORTIDA 17 JUNY SORTIDA 17 JUNY SORTIDA 17 JUNY SORTIDA 17 JUNY     
Vaixell de Grimaldi Lines de Barcelona a Civitavecchia. 
Sortida des de la terminal del Port de Barcelona a les 22’15h 
 
18 DE JUNY18 DE JUNY18 DE JUNY18 DE JUNY    
Arribada a Civitavecchia a les 18’45 hores 
Trasllat des de l’estació marítima de Civitavecchia fins a l’hotel proposat a 
Roma. Arribada a l’hotel i allotjament. 
 
19 DE JUNY19 DE JUNY19 DE JUNY19 DE JUNY    
Desdejuni a l’hotel. Sortida en autocar per fer una visita panoràmica amb guia 
local de la ciutat de Roma. Després de la visita recollirem el Roma Pass per 
poder fer les visites que el grup consideri pertinents. 
 
20202020    ---- 21 21 21 21 DE JUNY DE JUNY DE JUNY DE JUNY    
Desdejuni a l’hotel i resta del dia lliure per continuar amb les visites. 
 
22222222 DE JUNY DE JUNY DE JUNY DE JUNY    
Desdejuni a l’hotel i dia lliure fins a l’hora de recollida de l’autocar per sortir de 
l’aeroport de Roma amb vol direcció a Barcelona.  
 
EL PREU INCLOU 
Avió anada i tornada 
Allotjament a Hotel 3*** zona centre Roma, en règim d’allotjament i desdejuni 
(Hotels zona estació de Termini). Habitacions múltiples. 
Trasllat Aeroport + Visita panoràmica amb guia local a Roma – Hotel a Roma 
Roma Pass Vàlid per 3 dies 
Trasllat hotel a Roma – Aeroport 
3 gratuïtats de professors per mínim 25 persones de pagament. 
Assegurança de viatge i responsabilitat civil 
Taxes port / aeroport incloses 
 

PREU PER ALUMNE:  pendent cotització 
 
Condicions de les tarifes aèrees cotitzades: 
Periode de validesa de tarifa exclou: 
Dilluns i dissabte matí vols entre les 05:00 i les 12:00h, divendres, diumenges, ponts, festius i dies 
anterior i posterior dels mateixos. 
30% del dipòsit en el moment de fer la reserva (48 hores) i el 70% 4 setmanes abans de la sortida 
del viatge  
Política de cancel·lació: s’admet la cancel·lació de màxim un 20% de les places fins un mes abans 
de la sortida. Després d’aquesta data s’haurà d’abonar la tarifa aèrea sencera.  
Equipatge: inclou 1 maleta facturada de fins 23kg i un equipatge de ma fins 10kg 
Canvi de noms: es poden canviar noms fins 2 setmanes abans de la sortida  
Totes les tarifes estan subjectes a disponibilitat en el moment d’efectuar la reserva  
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PER CADA VISITA GUIADA ADDICIONAL A LES INDICADES, TINDRÍEM 
UN COST DE: 
AUTOCAR + GUIA 3 HORES PER TOUR REGULAR + TAXES DE 
L’AUTOCAR: 450 € (PER AQUEST GRUP APROX. +  LES ENTRADES) EN 
CAS QUE EL GRUP SUPERÉS LES 30 PERSONES, EL PREU 
S’INCREMENTARIA. 
 
A ROMA LES “RADIOGUIES O WISPERS” SÓN OBLIGATORIS PER A 
TOTES LES VISITES AMB GUIA OFICIAL, TENINT UN COST D’ENTRE 2 I 
3 EUROS PER PERSONA 
 
SUPLEMENT NOCTURN / FESTIU +20%  
 
LES ENTRADES D’ALGUNS RECINTES SÓN GRATUÏTES PER A GRUPS 
D’ESTUDIANTS MENORS DE 18 ANYS AMB RESERVA PRÈVIA I CARTA 
OFICIAL DE L’ESCOLA. AQUESTES RESERVES TENEN UN COST 
D’ENTRE 10 I 25 EUROS PER GRUP QUE ES PAGUEN DIRECTAMENT A 
L’ENTRADA DEL RECINTE. 

 
 

COBERTURA ASSEGURANCES INCLOSA 
 
Assistència mèdica i sanitària a Europa Fins a 900€ 
Repatriació o transport de l’assegurat 
malalt 

INCLÒS 
Repatriació o transport de l’assegurat 
mort 

INCLÒS 
Robatori i danys a equipatges 30 € 
Enviament d 
e missatges urgents 

INCLÒS 
Assegurança de Responsabilitat civil 
AXA Viatgers / Professors 

60.000 € 

 
Al mail adjuntarem l’assegurança opcional de 
cancel·lació. 
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RECOMANACIONS PER ALS CENTRES 
ESCOLARS 

 
1. Que els estudiants portin el carnet 

d’estudiant amb el que podràn beneficiar-se 
de descomptes importants arreu d’Europa. 
 

2. Portar cartes acreditatives originals de 
l’escola, signades amb la relació 
d’estudiants i professors per accedir als 
recintes. 
 

3. A pesar de portar inclosa una assegurança 
de viatge, sempre és convenient als viatges 
dins la CEE portar la tarja sanitària europea. 
Podeu trobar informació a http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/Prestacio
nesPension10935/Asistenciasanitaria/Despl
azamientosporE11566/TSE2/index.htm 

 
Les assegurances no són addicionals sino que són independents, per 
això no es pot tramitar un mateix sinistre amb dos o més de les 
assegurances incloses en aquest paquet. 

 
4. És convenient portar una còpia de tota la 

documentació tant dels alumnes com del 
viatge. 

 

 


