
Excursión a Salou
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En caso de sobrar 5€ se 
entregarán ao alumnado o día 
da viaxe



Normas: No caso do seu 
incumprimento, as/os 
nais/pais ou titores se 

comprometen a recoller 
a/ó súa/seu filla/fillo, no 
lugar que o profesorado 

acompañante acorde a 
tal efecto para non 

distorsionar aínda máis 
ó resto do grupo. En 

caso de incumprimento 
grave, serán enviados a 

casa en taxi.

• Puntualidade nos horarios

• Durmir, e deixar durmir, toda a noite. Respectar 
as normas dos hoteis.

• Estar sempre co grupo

• Respectar as comidas

• Facerse responsable dos seus obxectos persoais

• Non consumir ningún tipo de sustancias 
prexudiciais para a saúde

• Facilitar a convivencia

• Acatar todas as decisións e observacións do 
profesorado acompañante

• Respectar o regulamento de réxime interno do 
instituto.



Que se 
leva?

• Roupa e calzado cómodos (chándal, camisetas...)

• Bañador, fanequeras/chancletas, crema de sol

• Útiles de aseo persoal (cepillo de dentes, 
dentífrico, xampú, peite...) Non son necesarias as 
toallas nin xabón

• DNI ou pasaporte

• Tarxeta sanitaria

• Para o primeiro día, no que non está incluída a 
comida, un bocata ou similar, auga ou refresco. 
Para o regreso, no que non está incluído a cea, ter 
en conta que terán que mercar algo para cear
durante a viaxe.



Que se 
permite

• Lectura (libros, cómics...)

• Cámara fotográfica ou de vídeo

• Aparellos de música (CD, MP3...)

• Móbil, facendo un uso 
responsable do mesmo.



Que 
non se 

permite

• Bebidas alcohólicas ou 
sustancias prexudiciais para a 
saúde

• Obxectos perigosos que poñan 
ou constitúan un perigo para a 
seguridade persoal ou a dos 
demais



Que se 
recome

nda

• Inda que xa non é necesaria 
ninguna proba realizada antes de 
saír, recomendamos a súa
realización e actuar con 
responsabilidade.

• O certificado de vacinación, inda
que estea caducado



O profesorado acompañante 
non se fai responsable dos 
obxectos persoais do alumnado.

O profesorado acompañante 
non se fai responsable dos 
danos que poida causar o 
alumnado por non cumprir as 
normas.



Recomendacións

Ao tratarse dunha viaxe de tipo 
pedagóxico, non é recomendable 
que cada rapaza ou rapaz leve 
demasiados cartos.

Non levar xoias ou obxectos de 
valor



Itinerario: 
ceas e 
aloxamento 
CYE Holidays 
Centre

DIA 16 XUÑO 

• Saída pola mañá temprano e 
chegada a Salou pola noite

DÍA 17 XUÑO

• Praia: kayak + paddle surf + 
volei ou snorkel en Tarragona 
(Praiaa de Mora), con comida 
incluida. 

DÍA 18 XUÑO

• Día en Barcelona, visita guiada 
pola mañá e tarde

DÍA 19 XUÑO

• Día de multiaventura, CIRCUITO 
CON PONTES E TIROLINAS e 
PAINTBALL 

DÍA 20 XUÑO

• Port Aventura 

DÍA 21 XUÑO

• Aquaparc: Caribe Aquatc 
Parc (Port Aventura)

• Regreso a Cambre esa mesma 
noite

• 5 noites en hotel en Salou en 
pensión completa (5 ceas e 5 
comidas)

• Todas as ceas son no hotel, 
agás a do último día

• Non se inclúen as comidas 
das viaxes



Moitas grazas pola 
vosa colaboración e 

participación


