SIRENAS SA

Sortides especials per a escoles
Coneixeràs el Port de Barcelona
Guies en 5 idiomes
Espanyol, Francès, Anglès, Italià i Català
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Què és "PORT A LA VISTA"?
Quan la gent escolta la paraula port, no és conscient de la importància del
transport marítim en el seu dia a dia. En aquesta experiència, volem obrir una
porta a un món desconegut i exòtic que en realitat, és una part més de Barcelona perquè grans i petits siguin coneixedors de la realitat dels vaixells i tot el
que els envolta en la seva activitat.
Des de fa més de 25 anys, oferim un viatge en golondrina tradicional amb un
guia que explica al llarg del trajecte la funció dels ports com a emissors
/ receptors de mercaderies i passatgers, la història del Port de Barcelona
i la seva relació amb la ciutat, així com amb la resta del país.
Com és el viatge?
La travessia té una durada d’una hora (60 minuts) durant la qual, els alumnes
i professors / monitors, estaran a bord d'una golondrina clàssica recorrent
les dàrsenes del Port de Barcelona. L'aforament mínim per fer el viatge
és de 20 alumnes.
En quins idiomes està disponible "Port a la vista"?
El viatge es pot realitzar en els següents idiomes:
Espanyol· Francès · Anglès · Italià · Català
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Com es fa la reserva?
Mitjançant la nostra zona de reserves pot realitzar la sol·licitud, són obligatoris les següents dades:
· Data i hora que desitja viatjar (l'horari es troba més a
baix).
· Nombre d'alumnes i el nombre de professors / monitors.
· Curs o edat dels alumnes.
· Nom del centre.
· Nom de la persona de contacte.
· Telèfon de centre o mòbil que s'usi en les excursions.

Com es confirma la reserva?
Un cop rebem aquesta informació, li enviarem un correu electrònic per confirmar la reserva. En el cas de no tenir disponibilitat, en el mateix correu li donarem diverses opcions, tant de dates com d'hores de sortida.
Quin és l'horari del servei?
Aquest servei està disponible de dilluns a divendres no festius durant l'any escolar. No es realitza el servei durant els períodes de vacances escolars (Nadal,
Setmana Santa i estiu).
· Del 1 d'octubre al 15 de desembre 2016.
10: 00h, 11: 00h, 12: 00h i 13: 00h.
· Del 15 de gener 2017 al 31 març 2017.
10: 00h, 11: 00h, 12: 00h i 13: 00h.
· Del 1 d'abril 2017 fins al 15 de juny 2017.
10: 00h, 11: 00h, 12: 00h, 13: 00h, 15: 00h, 16: 00h i 17: 00h.
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Quins són els preus i les formes de pagament?
Si es paga el mateix dia en efectiu o amb targeta, el preu és:
· 7,30 € per alumne (I.V.A. inclòs).
En el cas de pagar amb una transferència bancària es realitzarà un descompte
per alumne en el moment de la reserva.
Aquesta tarifa és vigent durant el curs escolar 2016/2017
Per als professors l'embarcament és gratuït. La data màxima per fer l'ingrés
és de set dies (7) abans de la sortida. Si no es realitza l'ingrés o es fa
fora de temps, no es conserva l'oferta i haurà d'abonar la diferència el mateix
dia de la sortida.

Com puc cancel·lar la reserva?
Per cancel·lar només cal enviar un correu electrònic indicant la seva intenció i
les dades de la reserva, en cas de conservar el fil de converses, només caldria
enviar un correu indicant la petició de no realitzar el viatge.
Per a reserves de pagament al dia:
Demanem que si no s'ha pagat per anticipat, es faci com a màxim 48 hores
abans de la sortida per facilitar l'organització de les reserves.
Per a les reserves amb transferència:
Si aquesta es fa abans de 48 hores de la sortida, es retornarà tot import que
s’hagi abonat. En cas de fer-ho durant les 48 hores prèvies a la sortida només
es retornarà el 50% del total de l'import.
Puc fer un pagament anticipat amb preu d'oferta, per si de cas?
Les reserves s'han de fer amb el total de la transferència, és a dir, per a tots
els alumnes. Doncs, l'aforament és limitat i hem de saber quantes persones
com a màxim vindran, per no provocar un excés de passatgers. Si es donés
aquest fet, els alumnes de més, poden quedar-se a terra sense fer la sortida.

Las Golondrinas

®

SIRENAS SA

Taquilla Port de Barcelona:
Moll de Drassanes s/n
08039 Barcelona
tel.: 934 423 106

Què passa si vénen menys alumnes dels que s'han pagat?
En el cas de faltar alumnes a l'hora d'embarcar, s'ha d'avisar en el moment
de fer el tiquet. L'abonament de la diferència sempre és en metàl·lic amb
la signatura d'un rebut per part del responsable del grup conforme se li ha
lliurat els diners.
Anirem nosaltres sols en el vaixell?
La idea és que només viatgi un grup per sortida i vaixell, però,
si són grups petits hi ha la possibilitat de viatjar amb altres escoles al
mateix vaixell. En aquest cas, sempre es fan amb grups d'edats similars
per adaptar l'explicació del guia a un nivell que sigui l'adequat.

Podem anar tots junts si som un grup gran?
L'aforament dels vaixells clàssics és de 145 persones, de les quals caben entre
80 o 100 persones a la coberta superior depenent de la golondrina en servei.
Aquesta és l'altra raó per la qual és millor saber el nombre d'alumnes: Si és
un grup molt gran, es poden fer diferents viatges (hora, data) o fins i tot en
dos vaixells a la mateixa hora i dia si hi ha disponibilitat.
On hem d'anar el dia de la sortida?
El dia del viatge, tots els integrants del grup es presentaran quinze (15)
minuts abans de l'hora de sortida a la Taquilla de "Las Golondrinas" per poder
fer el tiquet d'embarcament.
Cal portar alguna cosa especialment?
Si el pagament s'ha fet per transferència cal lliurar una fotocòpia del rebut,
per canviar-ho pel tiquet. No es podrà embarcar fins que el responsable del
grup presenti el tiquet a la porta d'embarcament. Recomanem portar roba
d'abric adequada segons la època de l'any, perquè encara que el viatge es faci
prop de l'estiu, sempre hi ha brisa marina o pot canviar el temps i refrescar.
Tampoc poden faltar les ulleres de sol i la crema protectora!
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Per què cal arribar abans?
Per garantir un servei de qualitat per a tots, demanem la col·laboració dels
nostres clients.
Per tant, des de la direcció de Sirenes S.A. "Les Golondrinas", els informem
que en cas d'arribar tard o que es retardi l'embarcament per causes originades pel grup, es restarà temps del recorregut per arribar a temps al següent
servei.

I si arribem tard?
Si arriba tard un grup que comparteix viatge amb una altra escola que ja es
troba a bord, el vaixell sortirà a l'hora sense esperar. En aquests casos no es
retornen els diners. Es buscarà una altra sortida el mateix dia o si no hi hagués disponibilitat es passarà la reserva a una altra data.
Si fa mal temps just en arribar al Port, es pot cancel·lar el viatge?
Si hi hagués disponibilitat, els oferirem l'opció de realitzar el viatge en una
Golondrina moderna sense recàrrec. Si el temps fos molt dolent o si hi hagués
una boira molt tancada, es podria retardar la sortida, passar-la a una altra
data o donat el cas, cancel·lar la reserva.
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