
 
 

 

VIAXE A LONDRES 

DO 21/22 - 25/26 DE FEBREIRO 

Estimadas familias: 

Recuperando, pouco a pouco, a normalidade, este curso estamos intentando realizar viaxes 
para o noso alumnado. 

A viaxe elixida para o alumnado de 2º BACH. será a Londres. O prezo da viaxe será 
aproximadamente de 450€ ou 550€, se engadimos réxime de media pensión con ceas, 
(pendentes de confirmar o número de alumnado participante) e inclúe todo o que se anexa na 
descrición da viaxe. A este prezo deberíase valorar engadir certas visitas que non son de 
balde. 

A viaxe está prevista que se leve a cabo do martes 21 de febreiro ao sábado 25. 

Para saber se a excursión se vai poder realizar, é imprescindible que entreguen o luns 7 

ou martes 8 sen falta, a autorización.  

Unha vez saibamos o número de alumnado participante poderemos decidir se se pode facer, 

pechar o prezo e indicarvos a data para ingresar a reserva. Esta reserva sería de 100€. 

 Unha vez feita a reserva, o alumnado xa poderá empezar a venda de produtos, se o desexa. 

Non é obrigatorio. Os pagos se realizarán en diferentes prazos que xa vos indicaremos. 

Para as familias que non puideron asistir á reunión, ou ben imprimides a autorización que figura 

ao final do documento ou pódena recoller as nenas e nenos o luns na conserxería do centro. 

 

No tocante á oferta de hoteis, dende a axencia aconsellan o Hotel Dolphin. 

En canto as alerxias alimentarias, pedírase unha listaxe e se farán menús adaptados. 

Precisarán da autorización que as familias deben pedir na policía se son menores. 

Farase unha reunión antes da excursión para detalles máis concretos e dúbidas. 

 

En canto a venda de productos, indicarvos que o alumnado disporá de rifas e que a empresa 

coa que imos traballar é LUICAR. Os pedidos non terán ningún mínimo é os beneficios son 

íntegros para o alumnado. 

Todas as semanas, antes do domingo ás 20:00 h. poderán facer o pedido nun enlace web do 

que disporán. Poderán pedir os produtos do catálogo que consideren. Neste formulario de 

pedido xa se lles indicará o prezo polo que compran eles e o prezo mínimo polo que deberían 

vender, co beneficio.  

Os pagos destes pedidos faranse directamente á empresa por transferencia e bizum, sempre a 

pedido vencido. É dicir, o primeiro pedido pagarase unha vez que o teñan vendido ou fagan o 

segundo, para non ter que adiantar diñeiro. Os produtos encargados non se devolven. 

Estes pedidos chegarán ao centro en caixas individuais identificadas e repartiranse sempre o 

mesmo día da semana para manter a organización. 

Únicamente para o primeiro pedido, pidésenos que o fagan antes do mércores para organizar 

ben aos proveedores.  

A venda de productos comezará cando saibamos o número fixo de alumnado que asiste á 

excursión, polo que supoñemos será a semana do 21 de novembro. 

 

Avda. Ponte 102 –  36215 VIGO 

(Apdo. 3009 - 36205 VIGO) 

Teléfono 886120429 / 886120430 

Fax 886120431 

email: ies.carlos.casares@edu.xunta.es  

web: iescarloscasares.es 



Se tedes algunha dúbida podedes escribir ao correo do centro 

ies.carlos.casares@edu.xunta.gal. 

 

Atentamente, 

Vigo, a 4 de novembro de 2020 

A  Vicedirectora 

 

 

 

 

 

 

 

No caso de estar interesados na viaxe, engadide no papel da autorización un par de 

actividades das sinaladas en "Servicios Opcionales" que sean do voso interese. Estas 

actividades non están incluidas e deberíamos engadilas ao prezo indicado 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORIZACIÓN ASISTENCIA Á EXCURSIÓN A LONDRES 

 

 

A/o abaixo asinante dona/don_______________________________________,  

con D.N.I. nº ___________________,  

en calidade de nai/pai/titor/a da alumna/o______________________________,  

do curso ______________,  

autorízoo/a a participar na viaxe a Londres e autorizo/non autorizo as vendas. 

 

En Vigo a, _____ de novembro de 2022. 

 

 

Asdo.: ___________________________________ 

 

 

□ vende   □ non vende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 


