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Detalls del Vol: 

Data Cía Aérea Nº Vol De/A Hora Sortida Hora Arribada 

04/03/18 Ryanair FR6874 BCN (T2) / DUB 10h20 12h10 

10/03/18 Ryanair FR6395 DUB / BCN (T2) 17h10 20h40 
 

 Com a mínim caldrà estar dues hores abans de l'hora de sortida en l'aeroport. El punt de trobada serà als 

mostradors de Ryanair a la T2 a les 08h15 el 04/03/18 

 

A TENIR EN COMPTE 

Documentación – DNI /Pasaport: 

 BRADEN ENGLISH RECOMANA QUE ELS ALUMNES ESPANYOLS VIATGIN A IRLANDA AMB PASSAPORT 

 Faran falta dues fotocòpies dels documents de viatge. Una fotocòpia es quedarà a casa dels pares (en cas de 

perduda per facilitar la reposició), l'altra viatjarà amb l'alumne. Recomanem que els alumnes dipositin els 

documents de viatge en la maleta (tancada amb clau) dins de la casa d'acolliment a Irlanda. La fotocòpia dels 

documents del viatge s'utilitzarà per identificar-se en Irlanda.. 

 Les dades del Full de Reserva s'utilitzaran per fer la reserva dels bitllets d'avió, aquestes dades han de coincidir 

completament amb els documents de viatge. Vagin amb compte amb els noms composts ex. María del Pilar i no 

Pilar etc. 15 dies abans de la sortida del grup se sol·licitaran les targetes d'embarquement, en les quals 

apareixeran les dades del document de viatge. Si han facilitat un número de DNI a Braden English l'alumne/a 

haurà de viatjar amb aquest mateix DNI i no podrà viatjar amb passaport ja que els números no coincidiran (i 

viceversa). Cal assegurar-se que el document de viatge estigui en vigor fins a com a mínim la data de tornada 

(10/03/18). 

 RECOMANEM QUE ES PREPARIN I QUE ES REVISIN ELS DOCUMENTS VARIS DIES ABANS DE LA 

SORTIDA DEL VOL. 

Equipatge: 

 Cal tenir en compte l'equipatge contractat, de mà, de celler etc. Les companyies aèries només accepten UNA 

peça d'equipatge de mà. Si l'equipatge de mà no compleix amb les restriccions de l'aerolínia es facturarà com a 

equipatge de celler i existiran càrrecs addicionals: 

 Easyjet- http://www.easyjet.com/es/planes/baggage 

 Ryanair - http://www.ryanair.com/es/terminos-y-condiciones#article8 

 Vueling - http://www.vueling.com/es/servicios-vueling/prepara-tu-viaje/maletas/ 

 Monarch -http://www.monarch.es/informaci%C3%B3n-b%C3%A1sica/l%C3%ADmite-de-equipaje-de-

mano.aspx; http://www.monarch.es/informaci%C3%B3n-b%C3%A1sica/l%C3%ADmite-de-equipaje-a-

facturar.aspx 

 Per a altres companyies aèries consultin la pàgina web de la aerolínea 

 Està prohibit portar líquids de més de 100 ml i un màxim de 1L en total en l'equipatge de mà per més 

detalls: http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/aeropuertos/es/Page/1208353368442/ 

 Tota maleta hauria de portar les dades del passatger i ser fàcilment recognoscible (adhesius, corda de 

color) 

 Sempre és una bona idea portar una muda de roba en l'equipatge de mà (en cas de portar equipatge de 

celler) 

 Cada alumne ha de ser completament autònom amb el seu equipatge 
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Què portar?: 

 El temps en Irlanda és molt canviant per tant cal estar preparat per a sol, pluja i fred. Un anorac és la millor 

manera de protegir-se de la pluja 

 Hi haurà activitats variades durant el programa per tant cal portar roba còmoda per poder caminar, fer esport, 

etc 

 Una motxilla és la millor manera de portar les coses durant el programa, per anar a escola, per anar d'excursió 

etc.. 

 Per carregar aparells elèctrics cal portar un adaptador, a Irlanda els endolls són de tres clavilles 

Diners: 

£ En els aeroports, una vegada passat el control de seguretat, no es permeten líquids. Cal pensar que pot ser 

que serà necessari comprar alguna beguda i que caldrà preveure entrepans etc. per al viatge fins a l'arribada a 

la família d'acolliment (o comprats o portats des de casa) 

£ Normalment tots els menjars, trasllats, entrades etc. Estan coberts al programa d'immersió (vegin excepcions 

en les excursions que seran reflectides en l'itinerari del programa) per tant només caldrà diners de “butxaca” 

per a despeses personals. Braden English recomana uns 50€/ £40 per setmana per a aquestes despeses. 

£ En ser una quantitat petita, Braden English recomana que es portin els diners ja canviats des d'Espanya. L'ús 

de targetes de caixer, dèbit i crèdit a l'estranger porta despeses associades. Si hi hagués necessitat d'avançar 

diners a algun alumne, en cas d'emergència, l'oficina de Braden English a Irlanda podria facilitar aquest tràmit. 

Salut: 

 Encara que estigui inclosa una pòlissa d'assegurança mèdica amb Mapfre, Braden English recomana que cada 

participant porti amb si la “Targeta Sanitària Europea” que se sol·licita a través de la Seguretat Social. 

 En el Full de Reserva cal informar de totes les condicions mèdiques greus, al·lèrgies i necessitats especials. 

 Les medicines que no són d'ús comú han d'anar acompanyats d'un informe mèdic, i quan sigui possible han 

d'anar en la maleta de celler (para més informació, consultin amb nosaltres). 

Móvil: 

 L'ús del mòbil a l'estranger és molt costós (especialment connexió a Internet). 

 Les tarifes planes etc. no funcionen de la mateixa manera a l'estranger. 

 A l'escola, en moltes botigues i en la majoria de les cases hi haurà Wi-Fi i es podrà utilitzar Internet 

connectant a aquestes xarxes amb un Smartphone. 

 Cal consultar amb el seu operador per saber els costos a l'estranger. Braden English recomana que es doni 

de baixa el “roaming” dels serveis de dades abans de viatjar a l'estranger. 

Hi ha una diferència de -1 hora entre Irlanda i Espanya 

 Telèfon d'emergència del professor/a acompanyant des de Espanya: TBC 

 Telèfon d'emergència del professor/a acompanyant des de Irlanda: TBC 

 Telèfon d'emergència de Braden English a Irlanda des de Espanya: TBC 

 Teléfono de emergencia de Braden English en Irlanda des de Irlanda: TBC 

 Aquests telèfons només estaran en funcionament durant l'estada en Irlanda 

Els preguem que respectin les hores de descans dels professors. Es podrà contactar amb els professors 

des de les 10h00 fins a les 17h00, fora d'aquest horari només en cas d'extrema urgència. 

 

Per als alumnes que no són ciutadans de la Unió Europea, els preguem que ens enviïn còpia del 

passaport i de la targeta de residència espanyola, tots dos en vigor durant les dates del viatge a: 

jess@bradenenglish.co.uk 
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