INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)
Secció Espanyola – Comunitat Autònoma de Catalunya
AGRUPACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Organització no Governamental amb Estatus Consultiu (Especial), en el Consell Econòmic i Social
(ECOSOC) de Nacions Unides, Estatus Consultiu en el Consell d’Europa (CE),
a l’Organització dels Estats Americans (OEA) i UNESCO i Relacions de col·laboració amb Europol

SERVO PER AMIKECO

VIATGE TURÍSTIC/POLICIAL A ROMA DE 13 AL 16 DE MAIG DE 2014.
IPA Tarragona, ha dut a terme moltes gestions per dur a realitzar el viatge a Roma
amb diverses agències de viatge, oferint uns preus aproximats de 390 euros per
persona.
Per aquest motiu, IPA Tarragona ha decidit gestionar la reserva de l’hotel i el
transport de l’aeroport / hotel /aeroport, mitjançant els companys d’IPA Roma i que
cada interessat, s’haurà de reservar ell mateix el vol.
L’hotel és el Quisisana *** prop de la central de Termini i del metro.
El preu per persona del transports de l’aeroport / hotel / aeroport i de tres nits d’hotel en regim de dormir i
esmorzar es de 160 euros. (el preu està garantit fins el 27 de març en un màxim de 9 habitacions)
- La taxa turística s’abonarà directament als hotels, 2 euros/persona/nit.
Pel que fa al vol, per tal de viatjar tots junts, la companya escollida és Vueling:
-

Anada 13 maig - BCN/ Roma
Tornada 16 maig - Roma/BCN

*a data del 18 de març, el preu per persona del vol és d’entre 90€ i 130€, sense assegurança de viatge,
(aquesta opció la pot contractar cada un al reservar el vol), tot i ens esperarem a fer la reserva fins el proper
divendres 28 de març, que és quan ja sabrem les persones que viatgen i es decidirà l’hora de sortida i
tornada depenent del preu del moment.
-

Es recomana no fer la reserva del vol fins que no ho confirmi IPA Tarragona

Activitats:
-

El dia 14 (dimecres al matí) audiència al Vaticà amb Sa Santedat Francesc I.
*aquesta audiència, els policies que ho vulguin, la podran fer amb l’uniforme oficial, pel que cada un haurà de gestionar l’autorització
amb els seus caps.

-

S’estan duent gestions amb la Gendarmeria per dur a terme una visita a la Ciutat del
Vaticà

-

Activitats i visites guiades per la ciutat de Roma
(Més endavant es comunicarà els llocs a visitar)

-

Es visitarà una comissaria de la Polizia di Stato de Roma i de la Polizia Locale di
Roma

IMPORTANT
 S’ha d’efectuar un primer ingrés abans del dia 27 de març a IPA Tarragona de
100 euros, per persona, fent constar el nom i cognoms de qui fa l’ingrés i posar ROMA.
BANC SABADELL: COMPTE IPA TARRAGONA: ES04 0081 5289 0100 0108 5615
El segon ingrés de 60 euros per l’hotel, s’ha de fer abans del dia 1 de maig de 2014
TOTS ELS DIMARTS DE 15:00 A 17:00 HORES – Telèfon: 977 24 03 45 – Extensió 7910 (sols horari oficina)
Adreça: C/ Arquebisbe Josep Pont i Gol 8 – C.P. 43005 TARRAGONA
Atenció al Soci: ipatarragona@ipatarragona.org
WEB: www.ipatarragona.org

OFICINA IPA TARRAGONA:
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FULL D´INSCRIPCIÓ
VIATGE TURÍSTIC / POLICIAL A ROMA DE 13 AL 16 DE MAIG DE 2014


 US demanem que les dades les poseu en majúscules i de forma clara.
BANC SABADELL: COMPTE IPA TARRAGONA: ES04 0081 5289 0100 0108 5615

POLICIA:
NOM_________________________ COGNOMS ________________________________________
NIF: ______________/___ DATA DE NAIXEMENT:____________ LLOC:___________________

SOCI IPA: SI

NO

(Núm.________) Agrupació de _______________

COS POLICIAL: __________________ DESTINACIÓ:___________________________

CORREU ELECTRÒNIC: _________________________________________

TELÈFON: __________________
ASSISTIRÀ A LA RECEPCIÓ UNIFORMAT: SI

NO

ACOMPANYANT:
NOM: _________________________ COGNOMS______________________________________

DNI: _____________/___ DATA DE NAIXEMENT:_______________ LLOC:________________
CONDICIONS:






Cada persona es fa càrrec de tenir la seva assegurança mèdica i de contractar l’assegurança de cancel·lació
del vol, si ho creu convenient.
Per tal de tramitar les reserves de l’hotel i autoritzacions per l’audiència al Vaticà, les dades personals han de
ser les mateixes que constin al DNI, si no és així, IPA no tindrà cap responsabilitat.
IPA Tarragona, es reserva el dret de reservar les places per als socis d’IPA i un acompanyant.
En el cas que una persona no porti acompanyant, se li assignarà un altra que tampoc en porti i en cas de no
haver-hi cap més, aquesta haurà de pagar el suplement per habitació individual.
IPA Tarragona, no es farà càrrec de cap reclamació, per problemes amb l’hotel ni amb la visita al Vaticà,
donat que no rep cap compensació econòmica per la gestió i sols realitza els tràmits de caire social.
SIGNATURA DEL SOCI O POLICIA, CONFORME ACCEPTA LES CONDICIONS:
PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTAR AMB: Albert 626401439 o Jesús 610912465 o ipatarragona@ipatarragona.org
TOTS ELS DIMARTS DE 15:00 A 17:00 HORES – Telèfon: 977 24 03 45 – Extensió 7910 (sols horari oficina)
Adreça: C/ Arquebisbe Josep Pont i Gol 8 – C.P. 43005 TARRAGONA
Atenció al Soci: ipatarragona@ipatarragona.org
WEB: www.ipatarragona.org

OFICINA IPA TARRAGONA:

