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PROJET SPORTS
CHARTRES 2018

PROGRAMA
Dimecres 23 de Maig

8h30 Estació d’autobusos d’Andorra

9h  Sortida viatge en bus Andorra- Aeroport del Prat

12h15 Arribada a l’aeroport        Preveure dinar

14h05 VY 8018 Vol a Paris-Orly

15h55 Arribada a Paris. Acollida

Viatge a Chartres. Sopar a la cantina escolar

Visita nocturna de Chartres en lumière. Joc d’orientació
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PROGRAMA
Dijous 24 de Maig

Matin et après-midi : Tournoi multisports :

Football / Volley / Handball

Dragon boat

Midi :Barbecue

Soir : Quartier libre à Chartres

PROGRAMA
Divendres 25 de Maig

Visite du chateau de Versailles et Paris Midi : Pique-nique

Paris-Orly à 16h10  Vol  VY8029 a 18h10

Arribada al Prat a les 19h50

Preveure diners per sopar

Autobús a Andorra 22h00

Arribada a l’Estació d’autobusos 1h

Imprevistos possibles 
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AFFAIRES ET PRÉVISION MÉTÉO

Allotjament en hotel. 

Roba a portar : Temperatures previstes : 11º/21º

Roba esportiva                  Dimecres i dijous

(maillot/ short/ Tshirt)         amb sol.

tovallola de bany               Divendres sol amb

bambes                              alguns núvols.

INFORMACIONS SOBRE EL VOL DE VUELING

“Puedes llevar líquidos dentro de tu equipaje de

mano en envases de menos de 100 ml (hasta 1 litro).

Deberán ir en una bolsa de plástico transparente

con sistema de apertura/cierre, y solo está permitida

una bolsa por pasajero.”

Informació de pàgina web de Vueling
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CONTROLS POLICIALS

A L’AEROPORT haureu de: NOVA NORMATIVA

▪ Buidar les butxaques i tot el que sigui metàl·lic posar-ho a una cistella.
▪ Us faran descalçar aleatòriament, però segur tots els que portin botes i sabates 

fins els turmells.
▪ Mostrar tots els líquids que porteu. Sobretot si necessiteu portar a l’equipatge de 

mà un inhalador o insulina heu de portar un certificat mèdic.
▪ Treure els ordinadors portàtils i altres dispositius electrònics grans de l’equipatge 

de mà. 
▪ Podeu ser escorcollats per la policia sempre i quan hi hagi un professor davant i 

que ho hagi autoritzat.

Portar sempre a sobre la vostra documentació : DNI,Passaport,Targeta sanitària

BON VOYAGE  !


