
SANTA TEGRA - INSCRICIÓN EXCURSIÓN ILLAS CÍES 2017 

 

Estimadas familias. 

 As ANPAS da E.E.I. MONTE DA GUIA  e C.E.P. SANTA TEGRA queremos anunciarvos que 
por terceiro ano consecutivo, imos repetila excursión a Cies en conxunto os dous colexios, para 
pasar un día xuntas as  familias (os nenos terán que ir acompañados dun adulto) e pasalo en 
grande nun marco incomparable como é o parque nacional das Illas Atlánticas.  

 Informarvos que se realizará o domingo día 11 de Xuño e que no caso de haber mal tempo 
pospoñeríamola para o domingo día  18 de Xuño. O horario de saída será ás 10:45h. da mañá 
dende o peirao de trasatlánticos, teremos que estar 30 minutos antes para organizalo embarque. O 
horario de volta será ás 19:15 h. dende Cies con chegada a Vigo sobre ás 19:45 horas.  

O prezo será de 8,5 euros para os asociados e de 10,5 euros para os non asociados e 
seguirá sendo aberta a tódolos familiares que queirades traer con vós (menores de 3 anos non 
pagan). Poderedes ingresar ao número de conta do Anpa: 0049-2480-74-2014016747. Indicar no 
concepto: EC ( Excursión Cíes) + nome e apelidos do nen@. (Exemplo: EC Manuel Fernández 
Domínguez).  

 Para apuntarse necesítase cumplimentar a táboa de inscrición que acompaña á esta circular. 
Cubride os nomes completos e os números dos DNI no caso dos adultos. Considéranse bebés os 
menores de 3 anos e non pagarían. Ao final da táboa cubride o nome do responsable co seu número 
de teléfono para posibles aclaracións.  

Podedes tamén solicitar o servizo de Vitrasa que nos levará dende un punto de inicio, parada 
de autobuses en Rúa de Pedro Alvarado, fronte Colexio San Xosé da Guía, ás 9:45h. ata a Rúa 
Cánovas del Castillo, na zoa de embarque. E á volta teremos o mesmo servizo. Pagarase a viaxe 
coa tarxeta Vitrasa ou en efectivo como calquer viaxe en autobús urbano. Este servizo será 
solicitado explicitamente para a excursión e que non teñamos que depender de coche ou que nos 
leven.  

A data tope tanto para anotarse como para o pago da excursión será ata o 31 de Maio. 

 Se o número de persoas inscritas supera ao número de prazas estabrecido pola navieira, 
terán preferencia os que ingresen por orden de data e os que teñan pago a cuota do Anpa.  

 No caso de que houbese que pospoñer a excursión para o 18 de Xuño, tódalas persoas que 
non poideran asistir ese día, non vos preocupedes que devolveríamolos cartos. 

 Indicar que estamos a vosa disposición e estaremos encantados de aclararvos calquera 
dúbida que teñades  as persoas que compoñen as dúas anpas e sen máis aproveitamos para 
enviarvos un saúdo e desexamos que poidades acompañarnos nese día tan especial . 

PD: se ás inscricións superan os recadros da taboa eiquí exposta, poderedes por os datos detrás da 
folla. 

 

 

 

 

 

 

 



As ANPAS  da E.E.I. MONTE DA GUIA e C.E.P. SANTA TEGRA 

 

 

SANTA TEGRA - INSCRICIÓN EXCURSIÓN ILLAS CÍES 2017 

NOME E APELIDOS DNI (adultos) 
Indique cunha X 

Solici
tude 
de 

auto
bús 

Vitras
a? ADULTO NENO BEBÉ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

NOME DO RESPONSABLE: TELF.: 

NOME DO NENO AO CAL SE REFERENCIAN: 

  

 

 

 

 

 


