INSTITUT JAUME VICENS VIVES
VIATGE A MADRID
Del 14 al 17 de maig de 2019

Dt. 14/05 Centre educatiu – Madrid – C. El Escorial
Dos autocars (dos de 55 places) de la companyia Autocars Roca (T.972 233 572) ens recolliran a l’estació d’autobusos
de Girona per començar el nostre viatge a Madrid (nom i telèfon dels conductors a confirmar el dia d’abans).
Hora de presentació: 7:00 am
Lloc de presentació: Estació d’autobusos de Girona
Hora de sortida:
7:15 am
Farem les parades pertinents i dinarem pel camí el que ens haguem emportat de casa.
Arribarem a Madrid al voltant de les 16:30h, els autocars ens deixaran al centre.
Aquesta tarda aprofitarem per fer una passejada pel centre de Madrid. Podem començar caminant per la Gran Via i
el carrer Alcalà, on veurem la Font de Cibeles. Així arribarem a veure la Puerta d’Alcalà, una de les cinc antigues
portes reials que donava accés a Madrid. Tot i això, es va construir a finals del segle XVIII per substituir la que hi
havia allà des del segle XVI.
Podem continuar baixant pel Paseo del Prado fins a arribar a la Plaza de las Cortes, on veurem la Font de Neptuno i
continuarem pujant fins arribar al Congrés dels Diputats, edifici d’estil neoclàssic i presidit per dos coneguts lleons
que alberga l’òrgan constitucional que representa als ciutadans espanyols.
Pujant la Carrera de San Jerónimo, arribarem fins a la Puerta del Sol, on podrem veure la coneguda estàtua del “Oso
y el madroño” i el Km.0, inici de totes les carreteres nacionals espanyoles.
Ara podem pujar pel carrer Preciados, un dels carrers més comercials de Madrid que ens portarà a la plaça de
Callao, on trobarem els famosos cinemes del mateix nom o el rètol comercial de la marca de begudes Schweppes,
que és un dels emblemes de la plaça.
Quedarem amb els nostres conductors que ens recolliran per portar-nos al càmping.
L’autocar haurà d’estar parat a les 20:00h com a màxim per fer les hores de descans pertinents.
A l’arribada farem la distribució de bungalows.

Càmping El Escorial
Carretera M-600, Km 3.5
28280 El Escorial, Madrid
T. 902 01 49 00
Distribució de les habitacions:
- 40 noies en 8 bungalows de 5 persones.
- 42 nois en 9 bungalows de 5 persones (sobren 3 llits).
- 5 professors: 2 bungalows – 1 per 3 professors i 1 per 2 professors
- 2 conductors: 2 bungalows – 1 per persona.
Al·lèrgies o intoleràncies:
- 4 alumnes vegetarians.
- 1 alumne al·lèrgic a ous, llet, préssec i gramínies.
- 1 alumna al·lèrgic a vinagre i olives.
- 1 alumna intolerant a la lactosa.
- 1 alumna al·lèrgica al kiwi.
- 1 alumne fent el ramadà i no pot menjar porc. No esmorzarà ni dinarà.
No ens demanaran cap fiança en arribar però sí ens demanaran que portem una carta on especifiquem que el centre
educatiu es farà càrrec en cas que es produeixi algun desperfecte. Si us plau, reviseu les habitacions a l’arribada.
Ens donaran la roba de llit i les tovalloles (una tovallola de dutxa per persona i una tovallola pel lavabo per a
compartir).
20:30h Sopar a l’allotjament.
Menú: crema verdures, filet de pollastre amb patates i iogurt.
Pels 4 vegetarians, el segon serà una amanida en lloc del filet de pollastre.
Allotjament al càmping.

Dc. 15/05 C. El Escorial – Segovia – C. El Escorial
08:00h Esmorzarem al nostre allotjament.
A les 09:00h sortirem cap al Palacio de San Ildefonso (Segovia).

En arribar, farem una visita lliure al palau i jardins.

Ens dividirem en els següents grups i reserves:
- 10:15h: grup de 28 estudiants i 2 professors.
- 10:30h: grup de 28 estudiants i 2 professors.
- 10:45h: grup de 26 estudiants i 1 professor.

Dinar lliure.
Després de dinar, passarem una estona més a Segovia (temps lliure pels alumnes) i després tornarem al nostre
càmping per acabar de passar la tarda.
Tornarem cap a El Escorial.
20:30h Sopar a l’allotjament.

Menú: truita de patates, cintes de llom i iogurt de postres.
Pels 4 vegetarians, el segon serà una amanida en lloc de les cintes de llom.
L’autocar haurà d’estar parat a les 21:00h com a màxim per fer les hores de descans pertinents.
Allotjament al càmping.

Dj. 16/05 C. El Escorial – El Escorial – Madrid – C. El Escorial
09:00h Esmorzarem al nostre allotjament.
10:00h Uns autocars ens vindran a recollir al nostre allotjament per portar-nos a l’Escorial per fer una visita lliure (no
inclou cap entrada).
Els autocars ens portaran de nou al nostre allotjament per dinar allà.
14:00h Dinar al nostre allotjament.

Per dinar tindrem espirals bolonyesa, filet milanesa i fruita.
Pels 4 vegetarians, el primer serà la pasta sense cap salsa i el segon serà una amanida en lloc del filet milanesa.
Havent dinat marxarem amb els nostres autocars de sempre cap a Madrid.
Tindrem una miqueta de temps lliure per passejar i veure la Puerta de Alcalá, Cibeles, Neptuno, l’Ajuntament, Gran
Via i la porta del Sol.
Soparem abans d’anar al teatre.
A les 20:30h anirem a veure el musical de El Rey León.
Teatro Lope de Vega
C/ Gran Via, 57
28013 Madrid
T. 902 888 788
El nostre autocar ens recollirà per tornar cap al càmping.
Allotjament al nostre càmping.
* Els autocars no poden tornar a començar fins passades 10h des que hagin parat.

Dv. 17/05 C. El Escorial – Madrid – Centre educatiu
08:30h Esmorzar al nostre allotjament i recollida dels nostres equipatges que carregarem en els nostres autocars.
A les 09:15h uns altres autocars ens recolliran per portar-nos cap al centre de Madrid. (Nom i telèfon dels
conductors a confirmar el dia d’abans).
Anirem cap al centre, l’autocar ens deixarà a prop del parc del Retiro.

En arribar, podem aprofitar per fer una passejada pel Parque del Retiro, un impressionant parc de 118 hectàrees, on
tindrem una mica de temps lliure per estirar les cames i fer un tomb. Aquí podrem veure el seu conegut llac, el
passeig de les estàtues, la font del Àngel Caigut, els jardins i el Palau de Cristal, entre d’altres.
A la 12:30h tenim feta la reserva pel Museu del Prado (visita lliure):
- 12:30h: 28 estudiants + 2 professors .
- 12:45h: 28 estudiants + 2 professors.
- 13:00h: 20 estudiants + 1 professor.
Heu d'agafar allà una d'aquestes dues opcions:
- Si voleu audioguies (perquè les facin servir els profes per fer les explicacions), tenen un cost d'1€ per persona i
audioguia.
- Si voleu que les audioguies siguin de les que ja estan gravades amb les explicacions, tenen un cost de 4 a 6€ per
persona i audioguia segons el recorregut que escolliu.
La darrera pàgina de cada reserva l'heu de portar emplenada i segellada pel centre educatiu.
Accés: Taquilla de Murillo o taquillas 1 y 2. Tant la porta d’accés com les guixetes poden ser modificades per
necessitats internes del museu.
Dinar lliure.
A les 16:00h, els nostres autocars de tot el viatge ens passaran a recollir (ja haurem deixat els equipatges carregats al
matí abans de sortir de l’allotjament) i començarem el nostre viatge de tornada fent les paredes pertinents pel camí.
Arribada a l’estació d’autobusos de Girona entre la 01:00 i les 02:00h i final del viatge.
Esperem que us ho hagueu passat molt bé!

