VIATGE CULTURAL I.E.S. LLUÍS VIVES
FI DE CURS 4t de l’ESO 2016-17

LONDRES
CARACTERÍSTIQUES GENERALS
-

Destí:

Londres

-

Data i durada:

Setmana del 14 al 18 de juny 2018 (susceptibles de variació segons preus)

-

Transport:

Avió. RYAN AIR o EASY JET

-

Regim:

Allotjament i desdejuny.

-

Preu:

525 Euros

PAGAMENT
-

Reserva i 1er pagament:

200 Euros. Abans del 10 de desembre

-

2n pagament:

125 Euros: Abans del 30 de gener.

-

3r pagament:

100 Euros: Abans del 28 de febrer.

-

4t pagament:

100 Euros: Abans del 30 de març

200 Euros del 1r pagament es donaran en concepte de reserva i no es tornaran en cas d'anul·lació

LLOC DE PAGAMENT
Indiqueu el nom i cognoms de l'alumne i el curs. NO EL DELS PARES.
Entregar en Vicedirecció el justificant de pagament immediatament després.

CAJAMURCIA (BMN)
Av. de Marqués de Sotelo, 4 46002 València
IBAN i

Entitat

Sucursal

Dig. Control

Nº Compte

ES 16

0487

0376

04

2007001696

INDICACIONS GENERALS
L'alumnat ha de portar a la Vicedirecció els següents documents:


Fotocòpia de l’ingrés bancari i dels pagaments successius. Han de fer-se sempre a nom de
l’alumne.



El document d'assumpció de responsabilitat omplit i acompanyat d'una fotocòpia del DNI del
pare, de la mare o del tutor legal;



El compromís signat pel pare, la mare o el tutor legal.



L'alumnat que pateixca alguna malaltia crònica o al·lèrgies, ha d’entregar un certificat
mèdic amb indicacions de com procedir en cas necessari.

PROGRAMA LONDRES
14-06 al 18-06 de 2018
1º Día - Valencia – Londres (A.D.)
Por la mañana: presentación en el aeropuerto de Manises para embarcar en avión con destino a Londres, vuelo de
RYAN AIR o EASY JET
Por la tarde: llegada al aeropuerto de Gatwick (a unos 40 Km del hotel). Asistencia y traslado al hotel ROYAL
NATIONAL, acomodación. Comienzo de las visitas programadas con los profesores. Paseo hacia la Zona del Soho
(zona peatonal de ocio). Visita a Shaftesbury Avenue (calle de los teatros) y Picadilly circus (rotonda-plaza, punto de
referencia). Cena libre y visita de este Barrio, el más cosmopolita de Londres (Regent Street, calle que separa el
ruidoso Soho del barrio de Mayfair, con tiendas elegantes para la alta sociedad, etc). Alojamiento en el hotel.
2º Día Londres – (visitas) (A.D.).
Por la mañana: desayuno en el hotel. Ir caminando hacia la Trafalgar Square (una de las plazas más grandes del
mundo, se encuentra a menos de dos kilómetros del hotel). En la plaza está la National Gallery (abre a las 10 h y es
gratuito). Se podría salir a las 11’30 salir para ver el Cambio de guardia del Palacio de Buckingham.
Por la tarde: pasaremos por Hyde Park, bajando por Harrods hacia St James Park, el Palacio de Buckingham, la
iglesia St Martins in the Fields, Whitehall, Downing Street, The Mall, la Abadía de Westminster, las Casas del
Parlamento y el Big Ben. Todo se encuentra en un radio cercano al hotel, de forma que se recorrerá a pie.
El día terminará visitando el famoso Barrio de Covent Garden, muy cercano al hotel (1 km).
3º Día Londres – (visitas) (A.D.).
Por la mañana:

desayuno en el hotel. Visita al Museo Británico (0’5 km, abre a las 10 h y la entrada es gratuita).

Por la tarde: Visita con Guía OFICIAL del Londres Histórico. La visita será de 15’00 – 18’00 h.
Torre de Londres, (pago directo 9 GPB), Mansion House, Banco de Inglaterra, Catedral de San Pablo, Fleet Street (
antigua calle de la prensa), Tribunal Supremo….
El día terminará visitando el famoso Mercado de Camden Town.
4º Día - Londres (A.D.)
Por la mañana: desayuno en el hotel. Ir caminando hacia la antigua Central Eléctrica de Bankside, que hoy en día
alberga la Tate Moderm Gallery . El objetivo no es visitarla sino hacer el trayecto de 3’5 Km porque es muy
interesante. Pasar por el London Eye (9.50 GPB, hasta 16 años) -visita 20 minutos). Acercarnos al Shakespeare’s
Globe Theatre. Posible visita interior explicada por actores (muy recomendable). Precio 8 GPB.
Por la tarde: cruzando por Southwark Bridge, pasear por la zona de The City. Dirigirse hacia St. Paul's Catedral y
recorriendo Oxford Street llegaríamos a la zona de Kensington Gardens.
El día terminará visitando el famoso centro de ocio del London Trocadero.
5º Día Londres - Valencia
Por la mañana: desayuno en el hotel. Dedicaremos la última mañana a pasear por Little Venice y Regent’s Park (a
2 Km del hotel).
Por la tarde: sobre las 14.00 h, recogida en recepción y traslado al aeropuerto para embarcar en avión de línea regular
con destino a Valencia 16.50 h- a 20.15 h.
Llegada, y fin del viaje y de nuestros servicios.

PREU PER PERSONA

525 €.- (5 dies /4 nits)
GRUP MÍNIM DE 30 ALUMNES (50 € més si es factura una maleta)

El preu del viatge inclou:
-

Vol de línea regular, amb taxes y equipatge. (1 trolley de 20 KG) + EQUIPAJE DE MANO

-

Hotel de 3 *** Sup (Royal National)

-

Trasllats hotel aeroport.

-

Allotjament y desdejuny.

-

Habitacions Dobles /triples.

-

Assegurança de viatge y anul·lació.

-

Una vesprada amb guia local.

-

Finançament amb paperetes de rifa 200 € x alumne.

HOTEL ROYAL NATIONAL 3*** SUP
Bedford Way London WC1H 0DG,

FIANÇA EN EL HOTEL A L’ARRIBADA 20 GPB.

United Kingdom.

WIFI- FREE/NO DISCOTECA/

+44 20 7637 2488

a) ASSEGURANÇA DE VIATGE - POLIZA ARAG Nº 039648272-1122
b) DOCUMENTACIÓ PER AL VIATGE. DNI + AUTORIZACIÓ PATERNA o PASAPORT.
c) NACIONALITAT NO ESPANYOLA: PASAPORT EN REGLA I (POSSIBLE VISAT)
d) TEMES MÈDICS / ALÈRGIES, MEDICAMENTS: INFORMAR A VICEDIRECCIÓ
e) TELEFONIA. / MILLOR SMS Y WHATSAPP.
f)

ATENCIÓN TF: QUITAR DATOS DE INTERNET.

g) INTERESSANT: DUR ADAPTADOR D’ENDOLL

NORMES DELS VIATGES DE L’IES LLUÍS VIVES
Els Viatges organitzats, programats i aprovats en l'IES Lluís Vives de València són viatges amb una
justificació cultural, educativa i complementària a les activitats escolars del curs. És, per tant, necessari,
que tots els alumnes entenguen aquest concepte i hi mantinguen un comportament més que
exemplar. Han de seguir, en tot moment, les indicacions dels professors responsables del grup i assumir,
que estan davall el Reglament de Règim Intern de l'Institut. Si no és així, posteriorment es donarà part a
l'Institut, dels incidents negatius que hagueren ocorregut, per a prendre les mesures disciplinàries
consegüents. Alguns dels punts que convé recordar, són els següents:

 Portar l'equipatge imprescindible perquè capien les maletes o bosses de tots els participants
del viatge. A més, carregar i descarregar el maleter, retarda considerablement les eixides. És
convenient que les bosses o maletes tinguen el nom escrit.

 Estricta puntualitat en cada moment.
 No fumar en l'autobús ni en els llocs no permesos.
 No embrutar, trencar, cremar,…l'autobús, l’avió ni altres objectes o estades.
 No consumir alcohol ni altres substàncies estupefaents.
 No originar ni participar en baralles i disputes, siga quin siga el motiu, ni generar situacions o
fets perillosos. Davant de qualsevol conflicte, informar immediatament els professors
acompanyants.

 Utilitzar l'hotel com a centre de descans nocturn i no com a club de festa. El descans és un
dret de tots pel que, a més, han pagat. El silenci nocturn serà obligatori des de les 24 fins a les
7 hores, sense que això implique que puguen permetre's crits, carreres o accions molestes en
general, en altres moments.

 Les habitacions s'assignaran nominalment i eixos alumnes seran els responsables de qualsevol
incident que allí poguera ocórrer. Els desperfectes ocasionats, seran pagats en l'acte.

 Acudir a totes les visites programades i punts de trobada. Davant d'imprevistos o excepcions,
avisar-ho immediatament als professors.

 Obligatorietat d'acudir al restaurant de l'hotel en el moment acordat, encara que l'alumne no
tinga fam. Si, per algun motiu, no fóra possible, s'haurà de comunicar als professors prèviament
i sol·licitar el seu consentiment.

 Informar prèviament els professors de les possibles malalties cròniques per a poder i saber
actuar davant d'una manifestació de la mateixa.

 Els professors acompanyants estaran a disposició dels alumnes les 24 hores del dia davant de
qualsevol incident o necessitat que poguera sorgir, però no es responsabilitzaran de les
accions derivades d'un mal comportament, negligència o incompliment de les indicacions
donades.

 Tant els alumnes com els seus representants legals (pares, tutors), assumeixen que, al
participar en una activitat d'aquest tipus, estan sota la responsabilitat d'altres adults i que
seguiran i compliran, en tot moment, les indicacions dels professors acompanyants i del propi
Centre.
A l'espera que tots entenguem les característiques i dificultats d'un viatge d'aquest tipus, confiem en el
vostre bon comportament i vos desitgem Feliç Viatge.

CRITERIS PER A LA SELECCIÓ-EXCLUSIÓ
DE L’ALUMNAT

En les activitats extraescolars:



No podran participar les alumnes als que se'ls haja obert un expedient acadèmic
durant el present curs.



No participaran alumnes amb tres parts d'Expulsió o menys si han estat greus
(sempre supervisats pels tutors i Caps d'Estudis).



Els alumnes amb informes negatius escrits o verbals, tampoc no podran apuntar-se
a les activitats extraescolars.



Als viatges o excursions no podran anar alumnes amb quatre o més assignatures
suspeses.



Un alumne que haja tingut una mala conducta o comportament inadequat en
activitats passades, no podrà participar en altres del mateix curs. Si van ser en
cursos passats, en principi, tampoc no podran, deixant per al professor
organitzador la decisió final d'acceptar-lo o no.



Finalitzada una activitat, s’haurà d’omplir una “Fitxa de conducta Extraescolar” on
quedarà reflex el comportament inadequat i els fets, si així hagueren ocorregut,
per a prendre les mesures disciplinàries pertinents i d’exclusió extraescolar.

Aquest criteris estan contemplats en el RRI de l’Institut i en la Programació del Departament
d'Activitats Extraescolars.

AUTORITZACIÓNS A SIGNAR I ENTREGAR
Entregar en Vicedirecció

COMPROMÍS D’ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS
A l'atenció de la direcció del Centre:
Jo, mare/ pare/ tutor/a de l'alumne.......................................................................................... del
grup de 4t de l’ESO.........., quede assabentat de les condicions del viatge i em compromet
a acceptar-les i fer els pagaments establits.
De la mateixa manera, assumeix la possible baixa del viatge del meu fill o filla si, per causa
d'un comportament inadequat durant el curs, així es decidirà des del centre (no es tornarà
la reserva).

Signat:
(Pare/Mare/Tutor/a)

ASSUMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
A l'atenció de la direcció del Centre:
En/Na,.............................................................................................................amb DNI.............................,
pare/mare/tutor/a de l'alumne/a.................................................................................... matriculat a
l'IES Lluís Vives de València en el grup ..............., assumeix tota la responsabilitat i pagaments
ocasionats pels desperfectes o accions legals i costos judicials que es puguin derivar d'un
comportament inadequat del meu fill/a, durant el viatge a LONDRES, que es celebrarà durant
els dies 14 al 18 de juny de 2018 (ambdós inclosos).
Així mateixa, em compromet a fer front al pagament d'un bitllet de tornada a Espanya,
diferent a l'acordat (els professors acompanyants s'encarregarien de gestionar i comprar) si,
pels motius abans esmentats, hagués de ser enviat a casa abans d'hora .
Deixe constància que sóc coneixedor que el meu fill/a, SAP I ENTÉ LES NORMES DE
COMPORTAMENT DEL VIATGE, LES NORMES DE COMPORTAMENT DE L’INSTITUT, I QUE HA DE
SEGUIR EN TOT MOMENT, LES INDICACIONS DEL PROFESSORAT ACOMPANYANT. Així li ho hem fet
saber i aquest ha estat el compromís de la família i l’alumne per a la participació en el viatge.
El pare/mare/tutor/tutora:

Signat:..................................................................................................
A valència, a......... de................de 2018.

IES LLUÍS VIVES DE VALÈNCIA

