
EXPERIÈNCIA A AUGHRIM (IRLANDA)

14 ABRIL 2020 Trobada a l’aeroport de Barcelona i

embarcament cap a Dublín a les 12,40h. Arribada a

les 14,25h i trasllat en autocar fins a Aughrim.

Allotjament amb les famílies. Sopar.

15 ABRIL 2020 Esmorzar. Al matí activitat de

ceràmica típica irlandesa en un taller artesanal.

Cada participant tindrà la seva obra i la idea és que

ho regalin a la família com a present. Dinar. A la

tarda, activitat de futbol gaèlic, historia, explicacions,

simulacres i joc. Després mini recorregut per la

zona: Avoca Handweavers (casa típica irlandesa de

camp, memorial de la Primera Guerra Mundial.

Sopar i estada amb la família.

16 ABRIL 2020 Esmorzar. Visita de tot el dia a

Wicklow, visitant Glendalough, Lough Tay, i centre

de Wicklow. Dinar pícnic. A la tarda estada a un

bowling. Tornada a Aughrim, sopar i estada amb la

família

17 ABRIL 2020 Esmorzar. Visita de tot el dia a

Dublín. Trasllat en autocar. La visita a compte del

grup. Dinar pícnic. A la tarda continuació de l’estada

a Dublín. Tornada a Aughrim. Sopar i estada amb la

família. A Dublín podeu visitar la catedral de Sant

Patrici, el barri de Temple Bar, els jardins, National

Gallery, llibre de Kells...

18 ABRIL 2020 Esmorzar i recollida de l’equipatge.

Trasllat a l’aeroport de Dublín i de camí visita a

alguna població típica. Dinar pícnic. Embarcament

cap a Barcelona a les 17,10h i arribada a l’aeroport

de Barcelona a les 20,40h

INS MONTSERRAT MIRÓ I VILÀ ESTADA 
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EL PREU INCLOU :

❖Avió  Barcelona- Dublín- Barcelona  cotitzat a dia d’avui  15 setembre 2019. Els preus poden 

veure’s modificats en el moment de fer la compra dels bitllets o la reserva en ferm. Cap plaça està 

bloquejada

❖Maleta de cabina de 10kg + bossa de mà

❖Trasllats en autocar aeroport - Aughrim- aeroport.

❖Tots els trajectes necessaris per a fer les activitats programades.

❖Allotjament a Aughrim en famílies. Pensió completa

❖Programa d’activitats descrit a l’itinerari

❖Assegurança amb RC , malaltia, accidents i cancel·lació.

❖La gratuïtat per a 2 professors. 

❖Documentació informativa pels professors i alumnes (dossier).

❖IVA

❖Butlletes de sorteig de viatges per a subvencionar el viatge.

EL PREU NO INCLOU: serveis opcionals

❖Tot allò que no està descrit en “el preu inclou” o bé especificat en l’itinerari.

CONDICIONS DEL VIATGE

❖ El primer pagament serà de 200€ i el centre ens facilitarà les dades dels participants.

❖Segon pagament el mes de gener 2020

❖Pagament final quinze dies abans de la sortida del grup.

❖ Les visites són propostes que us plantegem. Podem fer canvis i modificacions.

❖L’ordre de les visites és pot veure modificat en funció de la disponibilitat

❖Una vegada comprats els bitllets no es pot retornar l’import en cas d’anul·lació.

❖L’assegurança amb AXA cobreix la cancel·lació, per conèixer les condicions demaneu-nos una còpia.

❖ Això és un pressupost i fins que no es fa la reserva definitiva no es poden garantir les condicions del

mateix. Cap plaça està bloquejada en aquest moment.

Nombre d’alumnes 18-20

PREU PER ALUMNE 582€
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