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MALLORCA 2018
MATERIAL DE VIATGE
Imprescindible:


Samarreta i dessuadora del col·legi (necessari per facilitar el reconeixement del grup
en els trasllats).



DNI (original). Comproveu que el teniu i que no està caducat. Prepareu-ho una
setmana abans del viatge. En el cas que el perdéssiu el cap de setmana abans de
viatjar, l’única manera de solucionar el problema i poder embarcar amb el grup seria a
l’aeroport amb el llibre de família, la denúncia de pèrdua i fent un passaport en aquell
mateix moment a la policia de l’aeroport.



Fotocòpia del DNI.



Ulleres de vista per a aquelles persones que ho necessiten.

Recomanable:


Bolígraf.



Ulleres de sol.



Calçat esportiu i sandàlies o xancletes de platja (recomanem sandàlies o xancletes
lligades, de les que no se surten, agafades al peu per poder caminar sobre zona de
pedres vora el mar).



Alguna cosa per menjar i beguda per esmorzar abans de passar el control de
l’aeroport.



Vestit de bany.



Necesser: xampú, gel, raspall de dents, dentífric, compreses/tampons, mocadors,
desodorant, colònia, etc.



Pantalons de vestir, bermudes, pantalons d’esport i gorra per al sol.



Camises, samarretes, jerseis, etc. (Una de les nits farem una festa de blanc i una altra
una “flower power night”! Teniu tots roba blanca?)



Jaqueta d’entretemps (per si refresca alguna de les tardes).



Roba interior (portar un joc a la motxilla de viatge).



Cremes protectores per al sol, hidratants, protector labial, etc.



Tovallola de platja.



Bossa de plàstic de mida gran per guardar les ensaïmades (recomanem no comprar-ne
més de dues per alumne i fer-ho a l’aeroport si tenim temps suficient).



Protecció antimosquits, aparell elèctric antimosquits (1 o 2 per habitació).



Diners.



Motxilla per a les excursions i la platja (la mateixa que a l’avió).



Bossa de plàstic per guardar la roba bruta.



Impermeable i/o paraigua per si tinguéssim mal temps.



Medicació que tingueu receptada.



Càmera de fotos.



Rellotge de polsera resistent a l’aigua (per no arribar tard a les activitats!).



Opcional: ulleres de natació o platja amb tub per respirar, raquetes (pales) de platja.

A la motxilla de mà-viatge no hi poseu líquids (més de 100ml). Recomanem posarhi una muda de roba, un banyador i una samarreta per si tinguéssim la mala sort
que l’equipatge no arriba amb nosaltres.
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