
ILLA DE 
SARDENYA
INS Damià Campeny

Viatge de final d’etapa 

4t d’ESO

De 7 al 11 de maig



Condicions per poder-hi anar

● Carta de compromís signada per les famílies.

● Comportament al centre. Que l’alumne demostri una actitud de 

treball i respecte envers els companys i el professorat. 

● Complir els terminis de pagament.

● Tenir al dia la documentació

● Les normes de centre s’aplicaran durant el viatge.



Preu
● El preu final del viatge és de 420 €. 

● Inclou: 

➢ Viatge d’anada i tornada en avió, amb la companyia Vueling. 

➢ Pensió completa a l’Hotel Baia de Castelsardo de 3 estrelles, (1 dia dinar a 

l’hotel, 1 dia de pícnic i dos a compte de l’alumne).

➢ Desplaçaments, visites i guies pels llocs a visitar.

➢ Assegurança de viatge.



Horaris vols anada i tornada
Sortida:

 dimarts dia 7/05/2019   

Aeroport de  Barcelona 11.15h    -  Olbia (Sardenya) 12.40h

Arribada:

dissabte dia 11/05/2019  

Aeroport Olbia  13:25h  -  Aeroport de Barcelona 14.50h



Desplaçament

● Sortida: dimarts dia 7 en autocar des de Mataró a les 7.00 hores.  
-Lloc de trobada:  Avinguda Corregiment.                                                                                                         
- Cal dur l’esmorzar i entrepà de mig matí ja que el dinar serà a 
l’hotel cap a les 15h.

● Tornada: recollida per part de les famílies a l’aeroport de Barcelona 
dissabte dia 11.                    Terminal 1                    Hora 14:50h



Informacions diverses
● Equipatge: facturació de 20 kg per persona. Bossa de mà que no excedeixi les 

següents dimensions: 55*40*20cm i pes no superior a 10kg. Els envasos que no 

facturin no poden excedir de 100ml.                                                                                                         

● Diners:  No cal dur una gran quantitat de diners.

● Fiança: L’hotel demana 10€/persona per possibles desperfectes. Es recolliran el 

dia 7 quan pugem a l’autocar i es retornen l’últim dia del viatge.

● Mòbil contacte centre:  650 965 526



Planning                                                      1/2
● 7 de maig: arribada a Olbia i desplaçament en autocar  a l’Hotel La Bahia de 

Castelsardo de 3 estrelles. Acomodació, dinar i visita al poble de Castelsardo i 

activitats de benvinguda.

● 8 de maig : visita a la Costa Esmeragda. Parada a la Roca de l’elefant” i arribada a 

Porto Cervo per agafar el ferry cap a la preciosa Illa Magdalena.

● 9 de maig: sortida amb autocar cap a Torralba per descobrir la civilització “Nurague” 

Santu Antine (construcció prehistòrica). A continuació sortida cap a Condrogianos 

per a la visita de l'església Trinita di Saccargia (romànic). Tarda a la Platja de la 

Pelosa.



Planning                                                      2/2

● 10 de maig:  Sortida en autocar cap la ciutat catalana de l’Alguer on 

realitzarem una gimcana per conèixer millor la ciutat. De camí ens 

aturarem al Cap de Caça per baixar per les escales del Cabirol (visita 

opcional).

● 11 de maig:  Esmorzar a primera hora a l’hotel i sortida cap a Olbia en 

autocar per agafar el vol cap a Barcelona.



Documentació
DNI o Passaport personal original i vigent

Permís de la policia, obtingut a la Comissaria dels Mossos pel pare, la mare o el 
tutor legal de l’alumne/a (incloure fotocòpia del pare, mare o tutor).

Autorització de viatge signada pel pare, mare o tutor legal de l’alumne/a.

Targeta Sanitària Europea (TSE) (Seguretat Social).

 https://www.solicitartarjetasanitariaeuropea.es/caiss-mataro-calle-jaume-balmes ( presencial)

Enllaç per sol·licitar la TSE en línia

https://www.solicitartarjetasanitariaeuropea.es/caiss-mataro-calle-jaume-balmes
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/pZJhb5swEIb_yvqBj8ZnIMxMmiY6RWmzZFHXsjZ8iYxxiDOwqXHI-u9n0mpqpTVZVSwh-fX57vVzh3N8h3PFelkxK7Vitdsv83gVkjgiCZDZBC7HkGbzb1kSXoWTS4JvDwHwypcCzo_f_4lznHNlW7vBy06UYsW1skLJUnceDIIHXO5KVjI1KKyTnTvmkn3omJKWGck8CNyK4iFVy2WJl7QIKYnDEVozUqBIsAQVAaWI8TWnPCGxiKMn6694g-Sk9duh3okMh4BjdI4WCWI8xXlV6-KxFaly76pwbsRaGGH8nXHyxtq2--SBB_v9HnGHpDWil0wq0SDR-bxUPmva1uit4NbXpvKgPwT7L4N9MRDXtXTyrkQO7VZYhv5iRmJndCscbpfOgy_uv9p2q_5z8i9vG91ZfPe_lvDSNePjMxDkPIKULG7i4GJMYOG61Uuxx5nSpnEwrt_Y6wt4qjBaUCBTCGYQzymkydV1NvtOwgmQd1aYnhoXx0hu7-_z1M37MOK_HZ73DnzbZA0NH9CvH_QhrPvma0Hn43BUV-nZ2R8Nun6w/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Tarjeta%20Sanitaria%20Europea%20(TSE)


Nurag Santu Antine             Església Santa Trinita di 
Sarcaggia



Ferry a l’illa Magdalena             Platja de la Pelosa



Gràcies per 
la vostra 

assistència!

Bon 
viatge!


