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Sabíeu que...?
Tenim un índex de repetició i satisfacció de més del 95%!

Venim a l’escola a visitar-vos!
Organitzem colònies per l’AMPA, sense necessitat que vinguin els professors! 

Oferim als estudiants la possibilitat d’aconseguir fins a 100€
gràcies a les butlletes d’autofinançament!

Us convidem als professors a passar un cap de setmana de supervisió als nostres 
centres de Cala Giverola i Platja de Fenals!

Els nostres monitors estan amb els alumnes durant tot el dia!

i el més important...
Ens encanta la nostra feina,

i ens agradaria poder organitzar el vostre viatge!

Truca’ns!!

Presentació
Benvolguts amics,

De nou, aquest curs 2014-2015, tornem a estar a la vostra dis-
posició per a organitzar els vostres viatges escolars.

Ja siguin viatges de fi de curs per Catalunya, Espanya i Europa, 
colònies i crèdits de síntesi a la platja o a la muntanya, com es-
quiades a les millors estacions, nosaltres ho tenim! Comptem 
amb 3 departaments, fi de curs, colònies i esquí, cada un amb 
el seu personal especialitzat.

Aquest fet diferencial ens permet treballar amb especialistes 
en cada departament, que coneixen perfectament al client i el 
producte i us poden assessorar en tots els detalls dels vostres 
viatges. A més, comptem amb un excel.lent equip de suport 
format per guies acompanyants, monitors de lleure i la nostra 
pròpia escola d’esquí, SKB Catalunya, on trobareu personal 
dedicat al 100% als alumnes i professors.

Ja fa 23 anys que ens dediquem al món escolar, i encara man-
tenim la majoria de proveïdors i de clients. Aquest fet és el que 
ens permet tenir uns preus molt competitius i alhora assegu-
rar la millor qualitat del servei gràcies a conèixer personalment 
els autocars, hotels, restaurants i altres serveis complementa-
ris. A més, això assegura un clima familiar entre tots nosaltres i 
també amb els nostres clients, que fa que se sentin com a casa.

En aquest catàleg que teniu a les mans, trobareu els destins 
més populars dels últims anys entre els nostres clients, així 
com algunes novetats sorprenents que us faran gaudir de 
nous destins. Però si no trobeu el vostre viatge, no dubteu en 
demanar-ho. Us portarem allà on vulgueu!

Recordeu també que podem venir al vostre centre les vega-
des que necessiteu, ja sigui per presentar-vos la varietat dels 
nostres productes, planificar el vostre viatge o assistir a les 
reunions de pares per presentar el viatge escollit, sigui a l’hora 
que sigui!

Per últim, recordar-vos que des d’uns anys ençà, també us ofe-
rim la possibilitat de viatjar sense professors, ja que comptem 
amb un equip de monitors titulats que acompanyaran al vos-
tre grup allà on vosaltres escolliu, des de la sortida de l’escola 
fins que arribeu a casa. I ens encarreguem de fer tots els trà-
mits directament amb els pares i mares, perquè des de l’escola 
no us hagueu de preocupar de res!

Aprofitem l’ocasió per agrair un any més la confiança diposita-
da en Viatges Poblenou per part de les escoles que durant tots 

aquests anys han viatjat amb nosaltres.

Passeu pàgina i viatgeu amb nosaltres!
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Port del Comte

SITUACIONS

Club Hotel

Cala Giverola

Vall de Núria

Selva

Centre d’Activitats

Platja de Fenals

Camping

Cala Pola

Ripollès

Solsonès
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L’edifici principal 
acull les següents 

instal.lacions:

Recepció

Cibercafè i Wlan

Caixer automàtic

Supermercat

Sala de rentadores

Restaurant

Discoteca-Bar

Piscina coberta amb jacuzzi

Sala de fitness

Piscina exterior

Tobogan aquàtic

Pistes de tennis

Minigolf

Estudis i apartaments

El Club-Hotel Giverola està situat al bell mig d’un paisatge ple de petites valls i turons, 
just al costat de la cala de sorra Cala Giverola, amb unes vistes extraordinàries 
sobre el mar. Situat a uns 5 quilòmetres de Tossa de Mar. Us proposem nombroses 
activitats d’oci i esportives sinònim de vacances alegres i divertides.

Cala GiverolaEls nostres “Centres al mar”
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Cala GiverolaEls nostres “Programes al mar”

� Piscina
� Minigolf

� Tobogan aquàtic
� Snorkeling 

(excursió aquàtica)
� Pedal-boats

� Tennis
� Tir amb arc

�  Jocs a la platja
� Immersió amb botelles

� Creuer fons de vidre
� Caiac

AcTIVITATS

Sky-bus:

Llisquem per sobre l’aigua sobre un xurro 
inflable, arrossegats per una llanxa.

Caiacs:

Aprendrem a remar tot fent una excursió 
per la cala, amb les piragües.

Jocs a la piscina:

Activitat realitzada a la piscina. Jugarem a 
waterpolo i a altres jocs.

Immersió amb botelles:

Activitat guiada exclusivament per 
un divemaster acompanyat d’un altre 
monitor. L’activitat estarà dividida en dos 
classes, una teòrica i una altra pràctica a 
la piscina amb un primer contacte amb 
l’equip autònom. La classe té un gran 
atractiu i no té cap mena de risc, ja que 
es fa de dos en dos juntament amb 
l’instructor i un monitor d’ajut fora de 
l’aigua. Tan a la piscina per a infants com 
a la piscina gran.

Jocs a la platja:

Aprendrem a jugar a volei platja, raquetes 
de bàdminton i pales de platja, així com 
frisbyes i matalassos de poliuretà per 
jugar al mar.

Tir amb arc:

Provarem la nostra punteria de tirar amb 
un arc autèntic sobre unes dianes en un 
camp de tir.

Snorkel:

Consta d’una classe teòrica seguit d’una 
ruta guiada per dos monitors. Aquesta 
activitat té la finalitat de descobrir el 
món subaquàtic i algunes de les espècies 
de la Mediterrània. Es realitza pel voltant 
de la costa, la qual permet oferir una 
divertidíssima i atractiva activitat per la 
bellesa del seu entorn.
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Activitats:

Cala Giverola Abril / Maig Juny

1 nit + 2 dies 103€ 116€

2 nits + 3 dies 142€ 162€

3 nits + 4 dies 192€ 211€

4 nits + 5 dies 233€ 256€

Vaixell 
(fons de vidre)

Minigolf

Tennis

Volta en barca

Ruta d’orientació

 El preu inclou:  

•	Pensió Completa al Club-Hotel Giverola
•	Activitats segons programa
•	Assegurança d’accidents i 

responsabilitat civil
•	Una plaça de professor gratuïta 

per cada 25 alumnes
•	2/3 monitors per grup de 20 nens
•	Assistència i tràmits en totes les activitats
•	Butlletes d’autofinançament

 El preu no inclou: 

•	Dinar del primer dia
•	Autocar

IVA inclòs

Cala Giverola
1r dia 2n dia 3r dia

9.00 / 9.30h ESMORZAR ESMORZAR

9.30 / 
11.00h

ARRIBADA
ALLOTJAMENT

JOCS PLATJA 2A IMMERSIÓ

11.00 / 
12.30h

PROVA D’AIGUA TIR AMB ARC TOBOGAN 
AQUÀTIC

13.00h DINAR DINAR DINAR

15.30 / 
17.00h

XURRO 1A IMMERSIÓ

COMIAT

17.00 / 
18.30h

CAIAC SNORKEL

20.00h SOPAR SOPAR

22.00h KARAOKE DISCO
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Platja de FenalsEls nostres “Centres al mar”

Club Marítim Fenals A dues passes 

de la platja!
Els nostres programes consten de 
4 activitats diferents al dia, estan 
dissenyats per entretenir als nois 
i noies de l’estada durant tota la 
jornada amb l’ajut i la dedicació 
dels nostres monitors.

Sempre amb la màxima seguretat i 
amb bons equipaments.

Els programes es podran canviar a 
gust del client!

I per la nit, també us esperen 
diferents entreteniments, 
discoteca, jocs i gimcanes.

Xurro 
Parasailing
Tir amb arc

BTT
Immersió amb botelles

Jocs de platja
Snorkel

Esquí nàutic 
Caiac

Speed boat 
(volta en barca)

AcTIVITATS
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Fenals
•	Recepció 24h
•	Restaurant, tots els 

serveis, bufet lliure 
•	Aire condicionat
•	Calefacció
•	Bar
•	Racó d’internet
•	Piscina exterior de 

temporada per adults
•	Piscina exterior per nens
•	Gran jardí
•	Zona de jocs per nens
•	Animació diària i nocturna
•	Pàrquing
•	Garatge
•	2 pistes de tennis
•	Minigolf
•	Servei mèdic

Els nostres “Programes al mar”

Garantim la seguretat dels nostres clients mitjançants el sistema de mosquetons 
intel.ligents, última tecnologia aplicada en parcs d’aventura d’arreu del món. La 
clau dels mosquetons intel.ligents és que l’usuari sempre està enganxat a la línia 
de vida: mentre un mosquetó està tancat, garantint en tot moment la seguretat 
del nostre client. Anualment, i a través d’empreses acreditades, realitzem un 
protocol de seguretat que consisteix en un control fitosanitari dels arbres i una 
inspecció tècnica de les instal.lacions del parc. Observem les imatges:

Tancat

Tancat

Tancat
Obert

Obert
Utilitzar el 

Tweezel

Obert

Tennis / Minigolf

OPCIÓ B
9.00 / 9.30h ARRIBADA 

9.30 / 11.00h CAIAC

11.00 / 12.30h SKI-BUS (XURRO)

13.00 / 14.00h DINAR

14.30 / 17.00h SNORKEL

OPCIÓ A
9.00 / 9.30h ARRIBADA 

9.30 / 11.00h CAIAC

11.00 / 12.30h PARC ARBRE AVENTURA

13.00 / 14.00h DINAR

14.30 / 17.00h PARC ARBRE AVENTURA

Sortides d’ 1 dia a Fenals: 42€

Hotel
Surf Mar

El preu inclou:  

•	Programa d’activitats a escollir
•	Ús de les instal.lacions
•	Material per a les activitats
•	Monitoratge durant tot el dia
•	Assegurança d’accidents i 

responsabilitat civil pels alumnes 
i professors

•	Gratuïtats per als professors
•	Butlletes d’autofinançament

El preu no inclou: 

•	Dinar     Autocar



1r dia 2n dia 3r dia
9.00 / 
9.30h

ESMORZAR ESMORZAR

9.30 / 
11.00h

ARRIBADA
ALLOTJAMENT

JOCS PLATJA IMMERSIÓ

11.00 / 
12.30h

PROVA D’AIGUA BTT TIR AMB ARC

13.00h DINAR DINAR DINAR

15.30 / 
17.00h

XURRO SNORKEL

COMIAT

17.00 / 
18.30h

CAIAC SNORKEL

20.00h SOPAR SOPAR

22.00h KARAOKE DISCO

1r dia 2n dia 3r dia
9.00 / 
9.30h

ESMORZAR ESMORZAR

9.30 / 
11.00h

ARRIBADA
ALLOTJAMENT

PARC ARBRE 
AVENTURA

CAIAC

11.00 / 
12.30h

PROVA D’AIGUA MINIGOLF
POLIESPORTIU

13.00h DINAR DINAR DINAR

15.30 / 
17.00h

RUTA ORIENTACIÓ TIR AMB ARC

COMIAT

17.00 / 
18.30h

RUTA ORIENTACIÓ JOCS PLATJA

20.00h SOPAR SOPAR

22.00h KARAOKE DISCO

Platja de Fenals Abril Maig Juny

1 nit + 2 dies 94€ 103€ 116€

2 nits + 3 dies 124€ 142€ 162€

3 nits + 4 dies 166€ 192€ 211€

4 nits + 5 dies 189€ 233€ 256€

El preu inclou:  

•	Pensió Completa a l’hotel 
Surf Mar 4**** de Fenals

•	Activitats segons programa
•	Assegurança d’accidents i 

responsabilitat civil
•	Una plaça de professor gratuïta 

per cada 25 alumnes
•	2/3 monitors per grup de 20 nens
•	Assistència i tràmits en totes 

les activitats
•	Butlletes d’autofinançament

 El preu no inclou: 

•	Dinar del primer dia
•	Autocar

Platja de  Fenals

Activitats extra:

IVA inclòs

ParasailingWater World

Volta amb barca Slyde

Fly-Fish

Planning Abril Planning Maig / Juny
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Cala Pola
Càmping amb la 
seva pròpia cala
Hi ha pocs llocs al món més apropiats per a un 
càmping que la idíl.lica Cala Pola, amb la sorra 
càlida i les vistes espectaculars.

El paisatge s’harmonitza amb les pinedes 
protegides i els boscos d’alzines en el sector més 
bonic de la Costa Brava.

El gran complex molt ben cuidat té més de 340 
parcel.les per a tendes, caravanes, autocaravanes, 
80 bungalous de lona Bengali i 6 bungalous  nous. 
Gaudeixi d’unes vacances de relax en un càmping 
solejat i a la vora del mar.

Els nostres “Centres al mar”
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Cala Pola

NOVETATS dEL 2014

6 mobile homes amb 

insolació tèrmica

SERVEIS
AddIcIONALS:

Zona wifi al centre del complex

Supermercat

2 Restaurants 

2 Bars

Autoservei de bugaderia

Caixer automàtic

 El preu inclou:  

•	Pensió Completa al Camping Cala Pola
•	Activitats segons programa
•	Assegurança d’accidents i responsabilitat civil
•	Una plaça de professor gratuïta per cada 25 alumnes
•	2/3 monitors per grup de 20 nens
•	Assistència i tràmits en totes les activitats
•	Butlletes d’autofinançament

 El preu no inclou: 

•	Dinar del primer dia
•	Autocar

Camping
Cala Pola

Maig Juny

1 nit + 2 dies 95€ 108€

2 nits + 3 dies 126€ 143€

3 nits + 4 dies 174€ 193€

4 nits + 5 dies 209€ 226€

Els nostres “Centres al mar”

Una cala preciosa

Piscina

Activitats esportives
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 Tocarem els temes de:

•	La situació geogràfica de la nostra casa de 
colònies, recursos de la zona i exercicis sobre 
mapes.

•	Un tomb per la història, veurem les diferents 
civilitzacions que han poblat la nostra terra i 
les restes que hem heretat.

•	La climatologia de la zona, temperatura de 
l’aigua, la rosa dels vents i realització d’un 
climograma.

•	El port i les arts de pesca, amb una visita 
al port, podrem veure els diferents tipus 
d’embarcacions i les seves arts, així com la 
llotja amb el peix que hi entra.

•	Els peixos. Classificarem els peixos vertebrats, 

la seva morfologia, la reproducció, tot junt 
amb preguntes de tipus test i uns mots 
encreuats que ens ajudaran a entendre-ho 
més fàcilment.

•	Nusos mariners. Taller on aprendrem a fer 
nusos mariners, coneixerem el seu ús i la seva 
resistència.

•	La posidònia. Entendrem la seva funció, 
importància i efecte sobre el nostre 
ecosistema. Lectura i comprensió en anglès. 

•	El quadern de bitàcora, serà el resum de tot 
el dia, explicant amb castellà-català tot el que 
ens ha passat i hem fet.

•	 Junt amb els temes, realitzarem una sèrie d’ac-
tivitats pràctiques, relacionades amb el treball.

•	Visita a la platja i recollida de mostres animals 
i vegetals per poder classificar i analitzar.

•	Construcció d’una depuradora d’aigua 
casolana amb una ampolla de plàstic.

•	Visita de les diferents instal.lacions del port.

•	Dissecció d’un peix per conèixer les seves 
parts.

•	Snorkeling per la cala amb aletes, ulleres 
i neoprens, per veure la posidònia i altres 
espècies marines.

•	Sortida a mesurar la temperatura de l’aigua 
a superfície, la profunditat i la seva visibilitat.

•	Treballarem diferents nusos mariners.

Vista del port de Blanes

Cala Giverola

Treball de Síntesi
TREBALL FORMAT PER 6 BLOCS RELACIONATS AMB EL ENTORN GEOGRÀFIC: 
El Mediterrani, la seva flora i fauna, la climatologia i els recursos de la zona. Descobrirem els secrets del mar, 
les costes catalanes, la seva fauna autòctona, les diferents arts de pesca, etc. (Als 2 centres)

(Treball totalment adaptable a les necessitats de l’escola)

«El nostre mar»
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Sortides escolars 
Setmanes verdes a 

La Coma i  la Pedra
Vine a gaudir de la 
muntanya amb nosaltres!

Alberg

El Mirador

•	 Habitacions de 4 i 8 places totes amb bany complet
•	 1 habitació adaptada per a minusvàlids
•	 Calefacció central
•	 2 sales de jocs per activitats recreatives i de lleure
•	 Sala d’estar per a professors
•	 4 sales taller
•	 Menjador i cuina pròpia per a 200 places
•	 Camp de futbol
•	 2 camps de bàsquet
•	 Piscina a la mateixa casa
•	 Piscina coberta climatitzada

Hotel Golf Natura
•	 Restaurant
•	 Bar-Cafeteria
•	 Recepció
•	 Pàrquing exterior

•	 Parc infantil
•	 Sala de jocs
•	 Minigolf
•	 Camp de golf de 9 forats

Port del Comte
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Activitats  lúdico-esportives
Ruta d’orientació Rocòdrom

Caiac al pantà                                  

Tubbys

Trekking al mirador                             Golf                            

Parc Aventura

Tir amb arc Piscina  

1r dia 2n dia 3r dia
8.30h ESMORZAR ESMORZAR

9.30 / 
11.00h

ARRIBADA
ALLOTJAMENT

PARK 
AVENTURA

TUBBYS

11.00 / 
12.30h

ROCÒDROM

13.00h DINAR DINAR DINAR

15.30 / 
17.00h

ORIENTACIÓ TIR AMB ARC

COMIAT

17.00 / 
18.30h

ORIENTACIÓ TREKKING

20.00h SOPAR SOPAR

22.00h KARAOKE DISCO

Port del Comte Maig/Juny

1 nit + 2 dies 98€

2 nits + 3 dies 159€

3 nits + 4 dies 211€

4 nits + 5 dies 251€

El preu inclou:  

•	Pensió Completa dels dies contractats a l’Alberg El Mirador 
o a l’Hotel Golf Natura Port del Comte

•	Activitats programades
•	Assistència i tràmits en totes les activitats
•	 1 monitor per cada 10 alumnes
•	Una plaça de professor gratuïta per cada 20 alumnes
•	Butlletes d’autofinançament
•	Assegurança d’accident i responsabilitat civil per 

alumnes i professors

 El preu no inclou: 
•	Autocar anada i tornada
•	Dinar extra del primer dia

Planning Maig / Juny

Port del Comte
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Vall de Núria

RECORDA QUE COMPTEM AMB 
EL NOSTRE DEPARTAMENT DE

I també pots esquiar amb nosaltres!

Viatges Fi de Curs

Setmanes Blanques

Demanan’s el teu pressupost a 

estudiants@viatgespoblenou.com 

o al Tel. 93 793 94 55

Sens dubte la millor fórmula per 
gaudir de la neu a peu de pistes!!

1r dia 2n dia 3r dia
3 MULTIACTIVITATS MINIGOLF

POLIESPORTIU

DINAR LLIURE DINAR DINAR

BARQUES CURS ORIENTACIÓ 
PRÀCTIC COMIAT

SOPAR SOPAR

CURS ORIENTACIÓ 
TEÒRIC DISCO

Vall de Núria Maig/Juny

2 nits + 3 dies 166€

2 nits + 3 dies (amb bus de 50 places) 179€

El preu inclou:  

•	 Pensió Completa al Hotel Vall de Núria
•	Activitats programades
•	Material per a les activitats
•	Monitoratge durant tot el dia
•	Gratuïtats per a professors
•	Assegurança d’accidents per a tothom
•	Cobertura responsabilitat civil per a mestres i alumnes

 El preu no inclou: 
•	Autocar
•	 Berenar
•	Dinar del primer dia
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Rambla Francesc Macià, 12
08358 Arenys de Munt (Barcelona)
Mòbil: 650 44 03 54
Tel. 93 793 94 55 - 93 793 94 56
Fax 93 793 88 11

ORGANITZACIÓ TÈCNICA:

VIATGES POBLENOU SL

GC 65 MD

albert@viatgespoblenou.com
vpncolonies@viatgespoblenou.com

colònies

VIATGES FI DE CURS
2014 / 2015

Tel. 93 793 94 55

Visiteu la nostra 

 PÀGINA WEB!!!

www.viatgespoblenou.com
Pressupost  en 

24-48h

SETMANES BLANQUES

TREBALLS DE SÍNTESI

ESQUIADES D’1 DIATel. 93 793 94 55

2014 / 2015

PRESSUPOST 

EN 24-48H

Sens dubte la millor fórmula per 

gaudir de la neu a peu de pistes!!

Amb monitors d’esquí i lle
ure 

tot el dia! Algú et dóna tant?

esquíVPN

VISITEU LA NOSTRA 

PÀGINA WEB!!!

www.viatgespoblenou.com

AQUEST 2015, 

CONGEL.LEM i 

BAIXEM PREUS!

No t’oblidis dels nostres catàlegs de Viatges Fi de Curs i d’Esquí

Garantim el millor preu i el millor servei

El nostre gerent o cap de departament us vindrà a visitar en persona per 

resoldre els vostres dubtes i fer-vos un pressupost a mida

VISITEU LA NOSTRA 

PÀGINA WEB!!!

www.viatgespoblenou.com


