
VIATGE A PARÍS I EURODISNEY

2n d’ESO



DOCUMENTACIÓ 
NECESSÀRIA

 Passaport personal i DNI

 Autorització menors policia

 Targeta Sanitària Europea.

 Certificat COVID amb codi QR llegible

 Sol·licitud per entrar a París app.euplf.eu/#/

i tornar a Espanya www.spth.gob.es

 Telèfon mòbil activitat

http://app.euplf.eu/#/
http://www.spth.gob.es/


Dia 26 d’abril: Barcelona-París

5:30 h.: Concentració a T-1 Aeroport del Prat 
de Barcelona

08:00 h.: SORTIDA: Vol Vueling VY8002

Arribada a París a les 09,50 h. Aeroport de 
París Orly i trasllat a Eurodisney, a l’hotel
CHEYENNE.

Visita i dinar al Parc Eurodisney.

Sopar a l’hotel.



Hotel Cheyenne 

Disneyland











Hotel Cheyenne 

Disneyland





Recomanacions i Normes

 Han de portar l’esmorzar del primer dia, motxilla a part. 

Recordem la prohibició de portar líquids.

 Cal guardar diners per poder sopar l’últim dia a l’aeroport.

 Vestimenta adequada amb previsió per a temps fresc, màniga 

curta i algun jersei, gorra i  impermeable o paraigua plegable.

 Equipatge adequat, que el contingut sigui el menor possible. No 

fa falta ni tovalloles ni llençols.

 Portar una ronyonera per guardar els documents, els diners i el 

mòbil.



Recomanacions i Normes

 Recomanem no portar objectes de valor.

 Durant tot el viatge, cal tenir especial cura de tots els bens 

personals: diners, documentació i equipatge.

 Els alumnes no necessiten diners, excepte si volen comprar 

algun record o consumir dins del recinte de parc.

 Extremar el bon comportament a l’avió, restaurants, hotels i llocs 

que es visitin.

 No absentar-se del grup sota cap pretext, sense permís dels 

professors. Els alumnes mai no aniran sols pel parc i, com a 

mínim, hauran d’anar en grups de 3 alumnes i amb un telèfon.

 Respectar al màxim l’horari que s’indiqui. Sobretot, cal ser molt 

puntuals a les hores establertes.





Dia 27 d’abril: 

 Esmorzar a l’hotel.

 Visita als parcs Disney Studios i Disneyland .

 Dinar dins del parc.

 Sopar al restaurant de l’hotel.



Dia 28 d’abril: 
 -Esmorzar a l’hotel

▪ -Visita París

➢ Pujada a Montparnasse.

➢ Passeig per Trocadero i visita a la Torre Eiffel.

➢ Dinar a París (Rivoli).

➢ Visita Nôtre-Dame.

➢ Passejada per París (Louvre).

➢ Sopar a París (Rivoli). 

➢ A la nit, creuer pel Sena amb els Bateaux Parisiens.









Dia 29 d’abril.

 Esmorzar a l’hotel i recollida de maletes.

 Visita al parc Eurodisney.

 Dinar dins del parc.

 Sortida cap a Barcelona.





Dia 29 d’abril: París-Barcelona

Sortida:  Aeroport de Charles de 

Gaulle a les 23:05h.

Vol VuelingVY 8247

Arribada a l’aeroport del Prat  T1

a les 00:55h.



ENS HO PENSEM 
PASSAR MOLT BÉ!!!


