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Ourense, 12 de xaneiro de 2011 
Estimados pais e nais: 

 
O departamento de Alemán do IES As Lagoas está a traballar nunha viaxe co 

noso alumnado de 4º curso da ESO e de 1º Bacharelato  a Bremen. Pretendemos 
organizar unha estadía nesta cidade cun intenso programa que lles achegue aos 
nosos alumnos o seu significado histórico, cultural, económico e político. A nosa 
intención é que os alumnos aproveiten tamén a viaxe para relacionarse entre eles e 
con mozos alemáns dun instituto de Bremen co que levamos colaborando os últimos 
dous anos. 
 

A viaxe terá lugar do luns, 11 ao venres, 15 ou sábado, 16 de abril de  2011, 
data aínda sen confirmar e pendente dos voos. Nun principio decantémonos polo voo 
que hai con Ryanair desde Oporto, aínda que estamos pendentes doutras 
posibilidades. 

 
Fixemos un cálculo inicial do prezo da viaxe  (para un grupo de 

aproximadamente 20 persoas): 
 

Autobús ao aeroporto de Oporto (ida e volta). 50,- EUR 
Voo  de Oporto a Bremen (ida e volta). 200,- EUR 
Aloxamento nun albergue en Bremen (100,- EUR) * 
Total 250,- EUR 
 ou 350,- EUR * 

* Poida que o aloxamento en Bremen estea subvencionado 
 

Tamén lles queremos recordar que en caso de voar con Ryanair , o feito de 
querer facturar unha maleta ou bolso implica efectuar un p ago engadido de 30€ 
(máx. 15kg) . De todos os xeitos aconsellamos que para 5 días equipaxe de man 
podería ser suficiente. Tamén poden porse os alumnos de acordo e facturar unha 
maleta entre dúas persoas. Por favor indiquen no anexo se desexan facturar ou non. 

 
Debemos saber até o mércores, 19 de xaneiro de 2011 , que alumnos se 

comprometen a participar nesta viaxe. Para tal efecto, os pais/nais dos alumnos 
interesados deben: 

• Cubrir o impreso  anexo. 
• Entregarnos, xunto co impreso, o importe de 200,- EUR en concepto de 

reserva e a conta do prezo total. Desta cantidade pagarase o billete de 
avión que é o máis urxente. E tamén desta cantidade deduciranse os 
gastos de cancelación da viaxe daqueles alumnos que finalmente non 
participen. 

• O importe de 200,- EUR debe ingresarse na seguinte conta: 
 

BANCO SANTANDER 
Nº conta: 0049  6143  80  2190077711 

Concepto: VIAXE BREMEN – [NOME DO ALUMNO] 

I.E.S As Lagoas 
Lag   



 
O departamento de Alemán que, por suposto, acompañará os alumnos na 

viaxe, agarda poder contar coa súa colaboración para este interesante proxecto. O 
achegamento práctico á lingua alemá, o coñecemento dun país xermanófono e a 
aprendizaxe en convivencia son os obxectivos que nos marcamos para unha viaxe 
que, ademais de proveitosa, estamos seguros de que será divertida. 

 
Tamén informamos que os alumnos que non participen nesta viaxe seguirán as 

clases con total normalidade. 
 

Para calquera outra información que precisen, poden dirixirse a min sempre 
que o estimen oportuno. 
 

Reciban o meu agradecemento pola súa colaboración e un saúdo atento. 
 
 
A profesora de alemán 
 
 
 
 
Elisa Álvarez Fernández 



Anexo.  
 
Don/Dona _____________________________________________, como 

pai/nai/titor/titora de ______________________________________________, coñezo 

e acepto o proxecto de viaxe a Bremen  organizado polo IES As Lagoas para os días 

11 a 15/16 de abril de 2011 . 

Autorizo a devandita persoa, que se atopa baixo a miña potestade, a participar na 

viaxe e nas correspondentes actividades preparatorias, entrego no acto 200,- EUR en 

concepto de reserva e a conta do prezo total da viaxe. 

En caso de que a persoa que se atopa baixo a miña potestade non participe 

finalmente na viaxe, os correspondentes gastos de cancelación deduciranse da 

cantidade entregada a conta. 

 

 

Factura maleta  

(máx. 15kg =   + 30 €)  SI ����   NON       ���� 

 

 

 

Ourense, __ de xaneiro de 2011. 

 

 

 

Sinatura do pai/titor / da nai/titora Sinatura do alumno / da alumna 

 
 


