
   

 
 

 

  

 

Cordeda s/n  15174 Culleredo. A Coruña 

Tlf.: 881 960347 – Fax.: 881 960356 

ies.blanco.amor.culleredo@edu.xunta.es 

centros.edu.xunta.es/iesblancoamor 

 
Circular informativa ás familias 

Asunto: VIAXES DE ESTUDOS 

Estimada familias: Ante todo pedimos desculpas pola demora en informarlles sobre as viaxes de 
estudo suspendidas, pero as axencias seguen tentando recuperar a totalidade do diñeiro, cousa que 
ata a data non foi posible. 

Neste momento a situación é a que segue: 

 

VIAXE A PORTUGAL 

Devólvese o diñeiro abonado a  excepción de 10 euros (correspondentes ao seguro de cancelación). A 
axencia  Kanvoy poñerase en contacto con vostedes proximamente para indicarlles a forma de 
reembolso. 

 

VIAXE A LONDRES 

Devólvese o diñeiro abonado a  excepción de 95 euros por alumno/a (correspondentes en parte ao 
billete de avión). Vueling ofrece a posibilidade dun bono de 40 euros de desconto por alumno/a 
nunha viaxe que fagan co instituto antes do 20/04/2021 

 

VIAXE A PARIS 

De momento reembolsarían todo menos 293 euros por alumno/a (correspondentes ao gasto de 
xestión de Iberia, á reserva do hotel e ao billete de Vueling).  Vueling ofrece un bono de 70 euros de 
desconto a cada alumno/a se viaxan co instituto antes do 28/03/2021 

 

VIAXE A ROMA: 

Se  reembolsaría todo excepto 360 euros. Vueling ofrece un bono de 250 euros para  descontar do 
billete de avión se estes alumnos viaxan co instituto antes do 26/03/2021. 

 

As compañías  aéreas están  obrigadas legalmente a reembolsar o diñeiro, pero a crise económica que 
xerou nelas a pandemia lévaas a ofrecer bonos para evitar desembolsar diñeiro. Doutra banda, ao 
estar paradas as empresas, ás axencias de viaxes resúltalles moi difícil negociar. Con todo Vueling, 
ante a presión dos consumidores está a empezar a falar de que devolverá o diñeiro nun prazo de 8/9 
semanas. As axencias están a loitar por facerlles cumprir os seus compromisos. 

En canto á forma en que lles van ir ingresando o diñeiro, Kanvoy poñerase en contacto con vostedes 
proximamente, e Embaixador en canto se acabe este parón laboral e se normalice a situación. 
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Lamentamos non darlles as mellores noticias. Só dicirlles que non pararemos ata recuperar a maior 
cantidade posible do diñeiro adiantado. Comprendan que estamos a pasar por unha situación sen 
precedentes e dunhas consecuencias impredicibles. 

De todos os xeitos, se teñen algunha consulta, non dubiden en poñerse en contacto connosco a través 
do correo do centro: ies.blanco.amor.culleredo@edu.xunta.es 

Un saúdo 

A directora,       

Carmen R-Trelles Astruga    
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