


Vacances amb molts avantatges

Viatges Tejedor es va constituir el 16 de Gener de 1973 a Lleida i disposem
de departaments especialitzats en empreses, viatges incentius,
esdeveniments, grups estudiants, col·lectius, viatges vacacionals, creuers...
Estem ubicats a les províncies de Barcelona, Girona i Lleida.

Viatges Tejedor ofereix a totes les famílies de ALEXANDRE GALÍ unes
condicions especials i descomptes exclusius.

Podeu fer la consulta a qualsevol de les nostres oficines

.





Documentació de viatge

▪ Passaport o DNI + autorització paterna (Mossos)

▪ Targeta sanitària europea

▪ Requeriments Sanitaris COVID

▪ Formulari COVID



Documentació de viatge

▪ Requeriments Sanitaris COVID ( a partir 4 maig 2022)

De acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud italiano actualmente en vigor, las personas 
provenientes de España que deseen entrar en territorio italiano deberán aportar solamente uno 
de los siguientes certificados en formato de Certificado COVID Digital UE, que podrán ser 
solicitados en el embarque o en posteriores controles sanitarios:

- Certificado de vacunación en vigor (de vacunación completa o con dosis de refuerzo). Desde 
el 1 de febrero tiene validez de 6 meses dentro de Italia.

- Certificado de curación de COVID-19 y cese de la prescripción de aislamiento. Desde el 1 de 
febrero tiene validez de 6 meses dentro de Italia.

- Resultado negativo de test PCR realizado 72 horas antes de la entrada en Italia o de antígenos 
realizado 48 horas antes.

Estos certificados expedidos en España serán reconocidos por Italia y deberán ser presentados en 
formato de Certificado COVID Digital UE ya sea en papel o en soporte digital.

Desde el 1 de mayo NO es necesario cumplimentar el Formulario Digital de Localización del 
Pasajero para viajar desde España a Italia.



Documentació de viatge
Informació vàlida per a passatgers amb nacionalitat espanyola (altres 
nacionalitats hauran de consultar amb el Consolat corresponent)

➢ DNI o passaport : originals i vigents 
+ autorització * paterna/materna 
(menors)

*Per obtenir l'autorització s’ha de 
presentar:

- El llibre de família
- Document complimentat i signat
- DNI/Passaport



14 de Juny 2022
04h15  Presentació davant de l’Institut i trasllat a l’aeroport T1

Recordeu portar la documentació personal i sanitària de viatge



14 de Juny 2022
05h15  Assistència Aeroport de Barcelona + Control documentació

Presentació a l’aeroport de Barcelona Terminal 1
Facturació prioritaria per a grups VUELING



14 de Juny 2022
05h15  Assistència Aeroport de Barcelona + Control documentació

El bitllet inclou 1 maleta per facturar de màxim 25 kgs + bossa de mà (40x20x30 cm)

No oblidar portat carregat des de casa els dispositius mòbils.

Ara amb la normativa post COVID , no es pot portar equipatge de mà a cabina només es pot pujar bossa 
de mà que va sota el seient de davant. VUELING cobra fins a 59 eur si no compleixen les mesures 



14 de Juny 2022
05h15  Assistència Aeroport de Barcelona + Control documentació



14 de Juny 2022
05h30  Facturació



14 de Juny 2022
07h15  Embarcament i sortida cap a Roma

Duració vol 1h50



14 de Juny 2022
09h05 Arribada a Roma i trasllat privat Catacumbes Calixt

Recollida de l’equipatge. 
Trasllat en autocar privat 
per fer la primera visita:
CATACUMBES



14 de Juny 2022 - Matí
ROMA

Trasllat amb autocar a les Catacumbes de Sant Calixt



14 de Juny 2022
Deixarem les maletes a l’hotel

Acabada la visita, trasllat en autocar 

per deixar l’equipatge a l’hotel



14 de Juny 2022 - Matí
ROMA

Un cop deixades els maletes: Visita de El Vaticà



14 de Juny 2022 - Tarda
ROMA

Dinar lliure

Visita del Museu Vaticà i Basílica de Sant Pere



14 de Juny 2022 - Nit
ROMA

Sopar i allotjament a l’hotel PARCO TIRRENO****



15 de Juny 2022 - Matí
ROMA

Esmorzar

Visites:

-Termes de Caracalla

- Coliseu

-Foro Romà

-Palatino

-Campidoglio



15 de Juny 2022 - Tarda
ROMA

Dinar lliure al barri de Campidoglio

Visites:

-Monument del soldat desconegut de la Piazza

Venezia

-Museu Militar del Risorgimento

-Boca della Verità

-Barri Trastevere

-Santa Maria



15 de Juny 2022 - Nit
ROMA

Sopar i allotjament a l’hotel PARCO TIRRENO****

stazione Cornelia della Metro Linea A

Només a 2,5 km del Vaticano



16 de Juny 2022 - Matí
ROMA

Esmorzar

Visites:

- Santa Maria Maggiore

- Sant Carlo delle Quattro Fontane

-Sant Andrea del Quirinale

-Palazzio del Quirinale

-Fontana di Trevi

- Panteó

- Piazza Navona

-Piazza di Spagna



16 de Juny 202 - Tarda
ROMA

Dinar lliure al barri de a Piazza di Spagna

Visita:

- Galleria Borghese



16 de Juny 2022 - Nit
ROMA

Sopar i allotjament a l’hotel PARCO TIRRENO****



17 de Juny 2022 - Matí
ROMA

Esmorzar i lliurament de les habitacions

Visita:

- Cúpula de San Pietro

-Castell de Sant Angelo



17 de Juny 2022 - Tarda
ROMA - BARCELONA

Dinar lliure

19h50 Trasllat a l’aeroport de Roma



17 de Juny 2022 
20h50 Aeroport de Roma (Fiumicino)

Facturació i control de documentació



17 de Juny 2022 
22h50 Sortida del vol cap a Barcelona



17 de Juny 2022 
00h45 Arribada aeroport de Barcelona



Hotels



HOTEL & RESIDENCE PARCO TIRRENO – 4*

Descripció de l’hotel

L’Hotel Parco Tirreno està situat en una gran zona 
verda al cor de Roma, a pocs minuts de la Piazza 
San Pietro, a la Via Aurèlia, molt ben comunicat 
gràcies l'estació de metro de la línia A, parada de 
Cornelia

Ofereix 20.000 metres quadrats de zones verdes al 
cor de Roma.
Amb àmplies zones verdes i piscina.

Els nostres 192 apartaments de diversos tipus i 
mides estan proveïts de serveis, televisió per 
satèl·lit, aire condicionat, telèfon i tots tenen 
almenys un balcó



HOTEL & RESIDENCE PARCO TIRRENO – 4*



HOTEL & RESIDENCE PARCO TIRRENO – 4*



HOTEL & RESIDENCE PARCO TIRRENO – 4*



El Viatge inclou

•Assistència a l’aeroport de Barcelona per part de Viatges Tejedor.
• Vols Barcelona- Roma - Barcelona classe turista.
• Una maleta facturada de 25 kg per persona 
• Trasllats privats en autocar aeroport - hotel  - Roma - aeroport.
• 3 nits d'estada a l’hotel 4 * Parco Tirreno Residence.
• Habitacions múltiples per als alumnes.
• Allotjament en règim de mitja pensió. (menú fix amb 3 plats aigua inclosa).
• Taxes aeroportuàries.
• Taxa turística de l’hotel.
• Connexió WIFI a l’hotel durant tota l’estada. 
• Impostos
• Assegurança de viatge (assistència i anul·lació)



El Viatge no inclou

El preu no inclou:
• Cap servei no especificat en el preu inclou.
• Fiança dipòsit 10 € obligatori com a garantia de pagament directe a l'hotel (devolució a 
la sortida del grup).

Notes importants:
- Horari Menjador per als esmorzars: 06h30 fins 09h30.
- Horari Menjador per als sopars: 21h00



Assegurança de viatge

ESTUDIANTS PLUS VIATGES TEJEDOR

Garanties d’assistència en el viatge

• Sanitàries
• Equipatge
• Transport i repatriació
• Anul·lació
• Responsabilitat Civil Privada



Fi del viatge
I dels nostres serveis



Preguntes
MASCARETES: 
◦ Es demana a l’alumnat que porti 2 mascaretes FFP2 per 
viatjar en transport públic.

DINERS:
◦ S’ha calculat que els diners que necessitarà l’alumne pel 
dinar dels 4 dies i comprar alguna beguda o gelat és 
aproximadament d’uns 70€ - 80€.

◦ Cal abonar 10 € de fiança a l’hotel que es
retornaran en acabar l’estada.



Gràcies per la
 vostra assistència


