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MONTPELLIER
CURS 2015 – 2016

 Reunió de pares
 INS Moisès Broggi



DE QUE PARLAREM
■ El preu que inclou?
■ Itinerari
■ Documentació + targeta sanitària
■ Transport + equipatge
■ Hotel
■ Telèfons
■ Recomanacions
■ Concursos: Vídeo i fotografia
■ Motxilla



EL PREU QUE INCLOU?
▪ Autocar de 35 places durant tot el circuit de la cia. Sant Martí

▪ 3MP Auberge de Jeunesse Montpellier en hab.múltiples amb bany 
intern

▪ 2 Dinars a l’escola d’intercanvi

▪ Visita guiada en francès de 2h pel centre de Montpellier

▪ Talonaris pel finançament del viatge + Una motxilla per cada 
alumne

▪ Un dossier pels professos d'informació turística sobre les ciutats a 
visitar

▪ IVA Inclòs



NO ESTÀ INCLÒS

▪ 1 Dinar 4/5

▪ Beguda als àpats no inclosa

▪ Portar tovalloles de casa

▪ Res no especificat a l’apartat anterior



Dia 1. Barcelona - Montpellier

■ Lloc presentació:  Davant Institut                                 
■ Hora presentació: 13:15h
■ Hora sortida: 13:30h

■ Un autocar de la cia. Sant Martí, us passarà a recollir per 
començar el viatge



AUTOCARS SANT MARTÍ

Tots els nostres autocars:

■ Compleixen totes les 
normatives vigents

■ Disposen de cinturons 
de seguretat, seients 
reclinables, AC i DVD



Auberge de Jeunesse Montpellier

Impasse Petit Corraterie
Rue des Ecoles Laïques
34000 – Montpellier
Tel (33)(0)4 67 60 32 22
www.fuaj.org/montpellier%20

http://www.equity-point.com/
http://www.equity-point.com/


Dia 2. Visita guiada - Punt de 
Trobada -  Place de la Comédie



Dia 2. Course au trésor. 
Départ :Place de la Comédie



Dia 4. Parc Zoologique



La Serre Amazonienne 



DOCUMENTACIÓ

✓ DNI + permís policia original 
o

✓ Passaport individual

✓ Extracomunitaris: Passaport 
individual + NIE vigent + Full 
Consulat (Visat)

✓ Targeta Sanitària Europea

Abans de pujar a l’autocar 
reviseu la documentació

Tot Originals, m
ai fotocòpies



TELÈFONS

■ Mitjà preferent de comunicació: mòbil

■ Cal activar el “roaming” (de moment encara és 
vigent)

■ Compte amb les tarifes planes / internet

■ Desactivar “datos”



RECOMANACIONS

■ Vigilar les pertinences i sobretot no perdre la 
documentació

■ Avisar d’al·lèrgies alimentàries, intoleràncies i al·lèrgies 
creuades

■ A l’autocar no es pot menjar ni beure

■ Respectar els horaris i la gent a l’hotel

■ Porteu quelcom pel mareig 



CONCURS VÍDEO I FOTOGRAFIA

Heu d’enviar les millors fotos i vídeos 
cgraus@viajescumlaude.es

■ Vídeo més votat 250€
■ Fotografia més votada 200€

■ Bases del concurs a la nostra web

www.viajescumlaude.es

mailto:cgraus@viajescumlaude.es
mailto:cgraus@viajescumlaude.es


VIATGES CUM LAUDE

Esperem ho hagueu passat d’allò, més bé

         Moltes gràcies per venir


