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NIÇA – VENÈCIA – FLORÈNCIA 
OPCIÓ 1 

    
10101010----JUNYJUNYJUNYJUNY---- TERRASSA TERRASSA TERRASSA TERRASSA---- MÒ MÒ MÒ MÒNACONACONACONACO----    
NIÇA NIÇA NIÇA NIÇA     
Trobada a l’Institut a les 7.00h i sortida 
cap a Mònaco, esmorzar i dinars lliures en 
ruta. Arribada a Mònaco , visita 
panoràmica de la ciutat . Continuació cap 
a la zona de Niça arribada sopar i 
allotjament a l’hotel. 
11111111---- JUNY JUNY JUNY JUNY---- NIÇA NIÇA NIÇA NIÇA---- VERONA VERONA VERONA VERONA----    VENÈCIAVENÈCIAVENÈCIAVENÈCIA    
((((rodaliesrodaliesrodaliesrodalies) ) ) )     
Esmorzar a l’hotel, i sortida amb autocar a 
les 8.00h cap a Sirmione, una població 
emmurallada al llac de Garda . Visita del 
mateix i continuació cap a Verona , 
arribada i temps lliure per dinar, podreu 
visitar la casa i el balcó de Julieta, la 
plaça de les Herbes, i el Amfiteatre Romà, 
lloc on es produeixen de les millors 
òperes a Itàlia. Sortida cap a Lido di 
Jessolo, sopar i allotjament a l’hotel. 
12121212    –––– JUNY JUNY JUNY JUNY----    VENÈCIA (HOTEL VENÈCIA (HOTEL VENÈCIA (HOTEL VENÈCIA (HOTEL 
RODALIES) RODALIES) RODALIES) RODALIES) ---- PUNTA SABIONNI PUNTA SABIONNI PUNTA SABIONNI PUNTA SABIONNI----    
VENÈVENÈVENÈVENÈCIACIACIACIA---- PUNTA SABIONNI  PUNTA SABIONNI  PUNTA SABIONNI  PUNTA SABIONNI ––––    HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL 
(RODALIES)(RODALIES)(RODALIES)(RODALIES)    
Esmorzar a l’hotel, sortida cap a Punta 
Sabionni, on embarcarem al vaporetto 
privat que ens portarà a l’embarcador del 
Palau Ducal, visita guiada de tres hores 
sense entrar a cap edifici, i dia lliure per a 
visitar la Catedral de Sant Marc, el Palau 
Ducal i les presons, els carrerons i canals 
el Pont de Rialto, el carrer de la 
carbonera, el mercat del peix, etc. Dinar 
lliure i tarde a disposició dels clients fins 
al moment de la recollida del vaporetto 
que us traslladarà de l’embarcador des 
de la plaça del Palau Ducal fins a Punta 
Sabionni. Arribada i trasllat amb autocar a 
l’hotel, sopar i allotjament . 
13131313---- JUNY JUNY JUNY JUNY---- LIDO DE JESOLO  LIDO DE JESOLO  LIDO DE JESOLO  LIDO DE JESOLO ––––    
FLORÈNCIAFLORÈNCIAFLORÈNCIAFLORÈNCIA    –––– CALENZANO CALENZANO CALENZANO CALENZANO        
Esmorzar a l’hotel recollida de l’equipatge 
i sortida cap a Florència, dinar lliure en 
ruta. Arribada a Florència, visita guiada a 
peu pel centre històric, la plaça de la 
Signoria, la plaça del Duomo, el 
Baptisteri, el Ponte Vecchio, etc. Sortida 
cap a l’hotel sopar i allotjament.  

14141414---- JUNY JUNY JUNY JUNY---- CALENZANO CALENZANO CALENZANO CALENZANO----    FLORÈNCIAFLORÈNCIAFLORÈNCIAFLORÈNCIA----    
CALENZANO ( 5 KM)CALENZANO ( 5 KM)CALENZANO ( 5 KM)CALENZANO ( 5 KM)    
Esmorzar a l’hotel, sortida cap al Piazzale 
de Florència, des d’on podreu gaudir de la 
vista magnífica de tota la ciutat al peu del 
riu Arno. Sortida cap al centre de 
Florència, dia lliure , podreu aprofitar per 
visitar el museu dels Ufficci,  l’Acadèmia 
on es troba el David de Miquel Àngel, Les 
tombes Mediceas, el museu de la 
Ciència,... dinar lliure a les 19.30h 
recollida del grup i sortida cap a l’hotel, 
sopar i trasllat a Florència fins a les 2h 
màxim que recollirem al grup per a tornar 
cap a l’hotel. 
15151515---- JUNY_ CALENZANO JUNY_ CALENZANO JUNY_ CALENZANO JUNY_ CALENZANO---- LUCCA LUCCA LUCCA LUCCA----    
PISAPISAPISAPISA---- LIVORNO ( 100KM) LIVORNO ( 100KM) LIVORNO ( 100KM) LIVORNO ( 100KM)    
Esmorzar i sortida cap a Lucca, una de les 
joies de la Toscana medieval, visita lliure 
de la catedral la ciutat vella, l’església de 
San Miquel , i la de San Fredià, dinar lliure 
i sortida cap a Pisa, arribada i temps lliure 
per a visitar la plaça dels miracles, on es 
troba la Torre de Pisa, el Baptisteri, i el 
Duomo, sortida cap a Livorno a les 19.30h 
arribada i tràmits per embarcar. Embarc i 
a les 23.30h 
sortida cap a Barcelona , sopar lliure i nit 
de navegació. 
16161616---- JUNY JUNY JUNY JUNY---- LIVORNO LIVORNO LIVORNO LIVORNO---- BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA    
Esmorzar i dinar amb tiquet al vaixell, 
arribada a les 20.00h al port de Barcelona 
i trasllat amb autocar al centre escolar. 
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AQUEST PREU AQUEST PREU AQUEST PREU AQUEST PREU INCLOUINCLOUINCLOUINCLOU: 
- Transport en autocar, tots els trajectes indicats en l’itinerari (trajecte 
1er dia amb 2 xòfers). 
- Un trajecte en vaixell en acomodació cabines quàdruples interiors pels 
alumnes i cabines dobles interiors pels professors. 
- Trasllat amb vaporetto privat Punta Sabionni- Lido Jesolo- Punta 
Sabionni. 
HOTELS PROPOSATS 
- NIÇA,  10-11 JUNY  2011 (1 NITS) 
Hotel Media Garden Hotel  3*** en Valbonne (35 km da Nizza)        
www.mediathel.com    
Mitja pensió amb sopars a l’hotel en habitació múltiple (menú 2 plats, 1 
refresc inclòs) 
- VENÈCIA 11 – 13 JUNY 2011 (2 NITS) 
La zona de Lido di Jesolo en aquests dies està plena de turisme alemany 
per la festa de la Ascensió. 
Hotel  Villa Isabela **** a S.Maria di Sala  (20 km de Venècia) 
www.villaisabela.net      
Mitja pensió amb sopars a l’hotel en habitació múltiple (3 plats + refresc) 
- FLORÈNCIA,  13-15 JUNY 2011 (2 NITS) 
Hotel 2**  a Florència centre tipus hotel  Mònica o similar  
No fa vetllada d’animació  
Mitja pensió amb sopars a restaurant al centre de Florència. Allotjament 
en habitació múltiple. (Menú de 3 plats sense begudes incloses) 
- Un esmorzar i un dinar al vaixell de tornada. 
- Visites guiades a Florència i Venècia a peu durant 3 h sense entrades 
- Assegurança de viatge i responsabilitat civil. 
- La gratuïtat per a 4 professors acompanyants del centre. 
- IVA, taxes i resta d’impostos. 
 
Si volen festa a discoteca, pot ser la Discoteca Space Electronic en 
Florència, que és perfecta per a grups d’estudiants. 
www.spaceelectronic.net  
PREU:  € 13,50 per persona inclosa 1 consumició. Els professors 
gratuïts. 
 
NOTES: Voliau allotjament a un alberg a Florència. Hi ha possibilitat 
d’allotjament a l’alberg  www.ostello.itwww.ostello.itwww.ostello.itwww.ostello.it            però com allà només es pot contemplar 
allotjament i esmorzar i no tenen cap acord amb restaurants, el preu de sumar 
un sopar a un restaurant és més que el de l’hotel que proposem, i l’allotjament  
és en habitació múltiple amb banys compartits, per aquests motius hem preferit 
proposar l’alternativa d’hotel de 2**. 

 
PREUS 35 – 40 ALUMNES + 4 PROFESSORS: 572 € 
PREUS 41 – 45 ALUMNES + 4 PROFESSORS: 530 € 
PREUS 46 – 50 ALUMNES + 4 PROFESSORS: 503 € 
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NIÇA – VENÈCIA – FLORÈNCIA 
OPCIÓ 2 

    
10101010----JUNYJUNYJUNYJUNY---- TERRASSA TERRASSA TERRASSA TERRASSA----    MÒNACOMÒNACOMÒNACOMÒNACO----    
NIÇA NIÇA NIÇA NIÇA     
Trobada a l’Institut a les 7.00h i sortida 
cap a Mònaco, esmorzar i dinars lliures en 
ruta. Arribada a Mònaco , visita 
panoràmica de la ciutat . Continuació cap 
a la zona de Niça arribada sopar i 
allotjament a l’hotel. 
11111111---- JUNY JUNY JUNY JUNY---- NIÇA NIÇA NIÇA NIÇA---- VERONA VERONA VERONA VERONA----    VENÈCIAVENÈCIAVENÈCIAVENÈCIA (  (  (  ( 
rodaliesrodaliesrodaliesrodalies) ) ) )     
Esmorzar a l’hotel, i sortida amb autocar a 
les 8.00h cap a Sirmione, una població 
emmurallada al llac de Garda . Visita del 
mateix i continuació cap a Verona , 
arribada i temps lliure per dinar, podreu 
visitar la casa i el balcó de Julieta, la 
plaça de les Herbes, i el Amfiteatre Romà, 
lloc on es produeixen de les millors 
òperes a Itàlia. Sortida cap a Lido di 
Jessolo, sopar i allotjament a l’hotel. 
12121212    –––– JUNY JUNY JUNY JUNY----    LIDO DI JESOLO LIDO DI JESOLO LIDO DI JESOLO LIDO DI JESOLO ---- PUNTA  PUNTA  PUNTA  PUNTA 
SABIONNISABIONNISABIONNISABIONNI---- VENÈ VENÈ VENÈ VENÈCIACIACIACIA---- PUNTA  PUNTA  PUNTA  PUNTA 
SABIONNI SABIONNI SABIONNI SABIONNI ––––    LIDO DI JESOLOLIDO DI JESOLOLIDO DI JESOLOLIDO DI JESOLO    
Esmorzar a l’hotel, sortida cap a Punta 
Sabionni, on embarcarem al vaporetto 
privat que ens portarà a l’embarcador del 
Palau Ducal, visita guiada de tres hores 
sense entrar a cap edifici, i dia lliure per a 
visitar la Catedral de Sant Marc, el Palau 
Ducal i les presons, els carrerons i canals 
el Pont de Rialto, el carrer de la 
carbonera, el mercat del peix, etc. Dinar 
lliure i tarde a disposició dels clients fins 
al moment de la recollida del vaporetto 
que us traslladarà de l’embarcador des 
de la plaça del Palau Ducal fins a Punta 
Sabionni. Arribada i trasllat amb autocar a 
l’hotel, sopar i allotjament . 
13131313---- JUNY JUNY JUNY JUNY---- LIDO DE JESOLO  LIDO DE JESOLO  LIDO DE JESOLO  LIDO DE JESOLO ––––    
FLORÈNCIAFLORÈNCIAFLORÈNCIAFLORÈNCIA    –––– CALENZANO  CALENZANO  CALENZANO  CALENZANO     
Esmorzar a l’hotel recollida de l’equipatge 
i sortida cap a Florència, dinar lliure en 
ruta. Arribada a Florència, visita guiada a 
peu pel centre històric, la plaça de la 
Signoria, la plaça del Duomo, el 
Baptisteri, el Ponte Vecchio, etc. Sortida 
cap a l’hotel sopar i allotjament.  

14141414---- JUNY JUNY JUNY JUNY---- CALENZANO CALENZANO CALENZANO CALENZANO----    FLORÈNCIAFLORÈNCIAFLORÈNCIAFLORÈNCIA----    
CALENZANO ( 5 KM)CALENZANO ( 5 KM)CALENZANO ( 5 KM)CALENZANO ( 5 KM)    
Esmorzar a l’hotel, sortida cap al Piazzale 
de Florència, des d’on podreu gaudir de la 
vista magnífica de tota la ciutat al peu del 
riu Arno. Sortida cap al centre de 
Florència, dia lliure , podreu aprofitar per 
visitar el museu dels Ufficci,  l’Acadèmia 
on es troba el David de Miquel Àngel, Les 
tombes Mediceas, el museu de la 
Ciència,... dinar lliure a les 19.30h 
recollida del grup i sortida cap a l’hotel, 
sopar i trasllat a Florència fins a les 2h 
màxim que recollirem al grup per a tornar 
cap a l’hotel. 
15151515---- JUNY_ CALENZANO JUNY_ CALENZANO JUNY_ CALENZANO JUNY_ CALENZANO---- LUCCA LUCCA LUCCA LUCCA----    
PISAPISAPISAPISA---- LIVORNO ( 100KM) LIVORNO ( 100KM) LIVORNO ( 100KM) LIVORNO ( 100KM)    
Esmorzar i sortida cap a Lucca, una de les 
joies de la Toscana medieval, visita lliure 
de la catedral la ciutat vella, l’església de 
San Miquel , i la de San Fredià, dinar lliure 
i sortida cap a Pisa, arribada i temps lliure 
per a visitar la plaça dels miracles, on es 
troba la Torre de Pisa, el Baptisteri, i el 
Duomo, sortida cap a Livorno a les 19.30h 
arribada i tràmits per embarcar. Embarc i 
a les 23.30h 
sortida cap a Barcelona , sopar lliure i nit 
de navegació. 
16161616---- JUNY JUNY JUNY JUNY---- LIVORNO LIVORNO LIVORNO LIVORNO---- BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA    
Esmorzar i dinar amb tiquet al vaixell, 
arribada a les 20.00h al port de Barcelona 
i trasllat amb autocar al centre escolar. 
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AQUEST PREU INCLOUAQUEST PREU INCLOUAQUEST PREU INCLOUAQUEST PREU INCLOU: 
- Transport en autocar, tots els trajectes indicats en l’itinerari (trajecte 
1er dia amb 2 xòfers). 
- Un trajecte en vaixell en acomodació cabines quàdruples interiors pels 
alumnes i cabines dobles interiors pels professors. 
- Trasllat amb vaporetto privat Punta Sabionni- Lido Jesolo- Punta 
Sabionni. 
HOTELS PROPOSATS 
- 1 nit hotel B&B de Niça, situat a la localitat de Villeneuve Loubet, 
habitacions triples i dobles. 
- Sopar a restaurant Flunch amb begudes incloses 
- 2 nits Hotel 3*** zona Lido de Jesolo 
- 2 nits Hotel 2**  a Florència centre tipus hotel  Mònica o similar 
- Un esmorzar i un dinar al vaixell de tornada. 
- Visites guiades a Florència i Venècia a peu sense entrades. 
- Assegurança de viatge i responsabilitat civil. 
- La gratuïtat per a 4 professors acompanyants del centre. 
- IVA, taxes i resta d’impostos. 
 
Si volen festa a discoteca, pot ser la Discoteca Space Electronic en 
Florència, que és perfecta per a grups d’estudiants. 
www.spaceelectronic.net  
PREU:  € 13,50 per persona inclosa 1 consumició. Els professors 
gratuïts. 
 

 
PREUS 35 – 40 ALUMNES + 4 PROFESSORS: 545 € 
PREUS 41 – 45 ALUMNES + 4 PROFESSORS: 505 € 
PREUS 46 – 50 ALUMNES + 4 PROFESSORS: 480 € 
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OPCIÓ 3 
FLORÈNCIA I VENÈCIA 
AVIÓ ANADA I TORNADA 

 
DIA 1.DIA 1.DIA 1.DIA 1.---- Vol Barcelona  Vol Barcelona  Vol Barcelona  Vol Barcelona –––– Venècia Venècia Venècia Venècia    ---- Pàdua Pàdua Pàdua Pàdua    
Sortida de l’aeroport de Barcelona en vol a Venècia. Anirem a conèixer la ciutat 
de Pàdua, on hi ha molts monuments i llocs d’interès artístic. Entre ells 
destaquen Prato della Valle, plaça de l’època napoleònica coneguda per la 
seva amplitud, i la capella dels Scrovegni, pels frescos de Giotto, que 
constitueix una de les obres més importants d’aquest pintor. A més resultes 
agradables per completar la visita: la Basílica de San Antoni, patró de la ciutat, 
el Palazzo della Ragione, seu del gobern de la ciutat a l’edat mitja, que separa 
la Piazza delle Erbe de la Piazza della Frutta, l’església dels Eremitani, el 
Palazzo Moroni, actual ajuntament i la catedral. Trasllat a l’hotel en autocar i 
allotjament. 
DIA 2.DIA 2.DIA 2.DIA 2.---- Venècia  Venècia  Venècia  Venècia     
Desdejuni i trasllat des de l’hotel amb autocar i vaporetto. El vaporetto ens 
deixarà a la zona de la Plaça San Marcos. El terra d’aquesta plaça és de lloses 
de pedra d’Istria. La plaça està delimitada per edificis famosos: al fons, la 
basílica, el Campanile (des d’on s’assenyalaven l’arribada dels vaixells i els 
incendis de la ciutat. Des d’allà es tenen unes meravelloses vistes de la ciutat), 
el Palau Ducal i la Torre del Rellotge.  
Des d’aquesta zona, el passeig pels carrers per anar a descobrir el Pont Rialto 
(un dels més famosos) val la pena per conèixer els innumerables acollidors 
racons plens d’història d’aquesta ciutat. 
DIA 3.DIA 3.DIA 3.DIA 3.---- Excursió a Verona Excursió a Verona Excursió a Verona Excursió a Verona    
Desdejuni a l’hotel i sortida per fer la visita de Verona ciutat patrimoni de la 
humanitat. És una de les ciutats més atractives i interessants d’Itàlia. Propera 
als llocs de major interès turístic del nord del país, és un dinàmic centre 
d’economia moderna. Hi ha una casa del segle XIII amb un pati, una porta 
ogival i un balcó, és un senzill escenari per evocar la història d’amor més 
famosa del món. A d’Edat Mitjana a Verona, Julieta Capuleti i Romeu Montecchi 
es van enamorar a pesar de la rivalitat de les seves famílies. La seva va ser una 
història d’amor però intensa i coneguda per tots. 
DIA 4.DIA 4.DIA 4.DIA 4.---- Florència Florència Florència Florència    
Desdejuni a l’hotel i trasllat a Florència on a la zona de Montecatini o rodalies es 
troba l’altre hotel on ens allotjarem. Ens traslladarem a la zona centre de 
Florència en autocar, i podem fer una visita a peu pel seu nucli urbà, on es va 
originar a la segona meitat del segle XIV el moviment artístic denominat 
“Renaixement” i és considerada un dels bressols de l’art i l’arquitectura 
mundial. El seu centre històric va ser declarat Patrimoni de la Humanitat al 
1982 i hi destaquen les obres medievals i renaixentistes com la cúpula de Santa 
Maria del Fiore, El Ponte Vecchio, la Basílica de Santa Cruz, el Palazzo Vecchio 
i museus com el dels Uffizi, el Bargello o la Galeria de l’Acadèmia que acull al 
famós David de Miquel Àngel. 
DIA 5.DIA 5.DIA 5.DIA 5.----    Excursió aExcursió aExcursió aExcursió a Siena  Siena  Siena  Siena –––– San Gimigniano San Gimigniano San Gimigniano San Gimigniano    
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Desdejuni i sortida per visitar Siena i San Gimigniano. El centre històric de 
Siena va estar declarat per la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat a l’any 
1995, per considerar que es l’encarnació d’una ciutat medieval. Els seus 
habitants van rivalitzar amb Florència en matèria  de planejament urbanístic, 
conservant al llarg dels segles la seva apariència de ciutat gòtica, adquirida 
durant els segles XII i XV. Després anirem a San Gimignano, un poblet murallat 
d’origen medieval que es troba a les Colines de la Toscana. Aquest poble va ser 
famós per la seva arquitectura medieval i especialment per les seves torres. El 
seu centre històric també va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la 
Unesco a l’any 1990. Als pobles murallats toscans de l’època medieval, les 
famílies adinerades competien entre si per construir les torres més altes, que 
simbolitzava més poder i riquesa, i a la vegada servien com hostals i fortaleses. 
DIA 6.DIA 6.DIA 6.DIA 6.---- Lucca i Pisa. Sortida en avió des de Pisa cap a Barcelona. Lucca i Pisa. Sortida en avió des de Pisa cap a Barcelona. Lucca i Pisa. Sortida en avió des de Pisa cap a Barcelona. Lucca i Pisa. Sortida en avió des de Pisa cap a Barcelona.    
Desdejuni a l’hotel, i segons l’hora del vol podrem aprofitar per visitar les 
localitats de Lucca i Pisa, aquesta segona famosa per la seva cèlebre Piazza 
dei Miracoli, declarada també Patrimoni de la Humanitat, i on es troba la seva 
catedral construïda en marbre i la seva “torre inclinada” del segle XII amb una 
alçada de 58’36 mtrs, que va sofrir la seva característica inclinació justament 
després de començar la seva construcció. 
A l’hora adequada ens traslladarem a l’aeroport on agafarem el vol amb 
destinació a Barcelona.  
 
El preu inclou: 
» Vols Barcelona – Venècia i Pisa – Barcelona 
» Bus gran turisme des del dia 1 al dia 6 (inclòs permisos en totes les 
ciutats d’art i pàrquing) 

» 5 nits en allotjament i esmorzar. Allotjament en habitacions 
múltiples en Lido di Jesolo o rodalies, Montecatini terme o 
rodalies. 

» Vaporetto reservat anada i tornada a Venècia amb impostos 
inclosos. 

» Assegurança de viatge i responsabilitat civil 
» 4 professors gratuïts per grup mínim de 45 alumnes. 

 

Condicions de les tarifes aèries cotitzades: 
Període 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 aèria  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  

 

 
PREUS GRUP MÍNIM 45 ALUMNES + 4 PROFESSORS: 520 € 
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    A tots els preus inclou les reunions amb els A tots els preus inclou les reunions amb els A tots els preus inclou les reunions amb els A tots els preus inclou les reunions amb els 
paresparesparespares i la informació turística per als professors. i la informació turística per als professors. i la informació turística per als professors. i la informació turística per als professors.    

 
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 € 

 
RECOMANACIONS PER ALS CENTRES 

ESCOLARS 
1. DNI i Passaport vigent + Els menors de 18 anys a més del DNI / 

Passaport (depenent del destí final) necessitaran autorització 
oficial dels seus pares o tutors per poder embarcar i sortir del país 
(expedida per Mossos d’Esquadra o Policia Nacional) 

 
2. Que els estudiants portin el carnet d’estudiant amb el que podran 

beneficiar-se de descomptes importants arreu d’Europa. 
 

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

4. 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/PrestacionesPensión10935/Asis
tenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm 

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

 
5. És convenient portar una còpia de tota la documentació tant dels 

alumnes com del viatge. 


