
AGÈNCIA DE VIATGES  

Som un departament de la agència de viatges que es dedica a preparar 

visites a París. Tenim un paquet organitzat que inclou el viatge de 

Barcelona a París, dues nits d’hotel i una visita a la Torre Eiffel.  

Per aquesta setmana tenim quatre reserves diferents que volen fer 

aquest viatge organitzat i necessiten saber el preu final del viatge. Les 

reserves són les següents: 

a) Un senyor de 35 anys que viatja sol 

b) Una família formada pel pare de 40 anys, la mare de 

38 anys i una nena de 8 anys. 

c) Un grup de 6 amics dels quals dos tenen 15 anys i 

els altres 17 anys. 

d) Un grup de 20 alumnes d’un institut format per dos 

professors de 30 anys i 18 alumnes de 14 anys. 

Per calcular el preu final del viatge hem de tenir en compte : 

Viatge 

L’agència posa a disposició del client un vehicle determinat i el preu 

varia segons la benzina que utilitzi al viatge. La distància que  separa 

Barcelona de París són 1030 Km. El cost equival al doble de litres 

utilitzats. 

a) El senyor que viatja sol lloga una moto que gasta quatre litres de 

benzina cada 100 Km. 

b) La família lloga un cotxe que gasta sis litres de benzina cada 100 

Km. 



c) El grup d’amics lloga una furgoneta que gasta vuit litres  cada 100 

Km. 

d) El grup d’alumnes lloga un mini bus que  gasta dotze litres cada 

100 Km. 

Hotel 

El preu de l’habitació doble és de 80 euros. Es pot posar un llit 

supletori si es vol fer triple que té un recàrrec de 15 euros. Si 

l’habitació doble només la fa servir una persona, es descomptaran 20 

euros del preu de l’habitació. 

 

Torre Eiffel 

El preu de l’entrada normal és de 10 euros. Però hi ha els següents 

descomptes: 

- + 60 anys té 20% descompte. 

- - 16 anys té 10% descompte. 

- Nens/es fins 6 anys: només paguen 10% de l’entrada. 

 

 

 

 


