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Sens dubte la millor fórmula per 

gaudir de la neu a peu de pistes!!

Amb monitors d’esquí i lleure 

tot el dia! Algú et dóna tant?

esquí
VPn

VISITEU LA NOSTRA 

PÀGINA WEB!!!

www.viatgespoblenou.com

AQUEST 2015, 

CONGEL.LEM i 

BAIXEM PREUS!



Més de 20 anys d’experiència amb un departament únic i exclusivament 
dedicat a l’esquí escolar. Escola de monitors pròpia, equip de monitors 

de lleure i llits hotelers garantits a peu de pistes.

Comoditat i estalvi per l’escola
Aprofitant que som l’única agència de viatges amb els 3 productes 

altament especialitzats amb departaments exclusius, amb una 
sola reunió podeu lligar tots els viatges: Fi de Curs, Esquí i Colònies. 

Millor preu garantit!

Estem amb el grup les 24 hores
Ja sigui amb esquí, fi de curs o colònies. El nostre equip humà de 

monitors, d’esquí a pistes, i després els monitors de lleure, 
us acompanyaran en tot moment.

Cap de setmana de supervisió pel professorat
Volem transparència màxima, per tant us convidem 

a supervisar prèviament el producte.
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Coneix la nostra escola d’esquí SKB Catalunya, 

amb registre oficial al Consell Català de l’Esport 

www.skbcatalunya.com

Perquè Viatges Poblenou?
Nosaltres marquem la diferència!!

Benvolguts amics,

De nou, aquest curs 2014-2015, tornem a estar a la vostra 
disposició 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 
esquiades 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 mantenim 
la majoria de proveïdors i de clients. Aquest fet és el que ens 
permet tenir uns preus molt competitius i alhora assegurar la 
millor qualitat del servei gràcies a conèixer personalment els 
autocars, hotels, restaurants i altres serveis complementaris. 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 vegades 
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 oferim 
la possibilitat de viatjar sense professors, ja que comptem amb un 
equip de monitors titulats que acompanyaran el vostre grup allà 
on vosaltres escolliu, des de la sortida de l’escola fins que arribeu 
a casa. I ens encarreguem de fer tots els tràmits 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 dipositada 
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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Sistema de treball 

SKIBOOM En què 
destaquem?

1.	 Assistència per part del personal de Viatges 
Poblenou a la sortida des de l’escola.

2.	 Just baixar de l’autocar, els nostres monitors 
recolliran el grup perquè no us hagueu de 
preocupar per res.

3.	 Mentre el grup està llogant el material amb els 
nostres monitors SKB, el nostre cap de monitors 
ja te els forfaits preparats per poder començar 
immediatament.

4.	 Dedicació absoluta als alumnes, oferint un 
aprenentatge d’esquí de qualitat amb la 
possibilitat de practicar el snowboard, dirigit pels 
millors professionals en neu. 

Estem amb ells durant tota la jornada !

5.	 Durant els àpats, el grup quedarà a càrrec dels 
nostres monitors de lleure.

6.	 Un grup de monitors de lleure especialitzats, 
estaran durant tota l’estada fent activitats abans 
i després de sopar, un cop finalitzades les classes 
d’esquí (trineu, tir amb arc, karaoke, xocolatada, 
discoteca...).

7.	 Activitat de discoteca l’última nit.

8.	 Al final de l’estada lliurament de diplomes.

9.	 Assistència dels nostres monitors a l’hora 
programada, el dia de la sortida cap a casa.
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Recordeu que disposeu de 2 coordinadors generals (ski i lleure), que s’ocupen del control de qualitat i a qui us podeu adreçar en tot moment, les 24 hores del dia.*
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•	 Piscina climatitzada
•	 2 sales de jocs
•	 Sala per a professors
•	 Excel.lent cuina casolana
•	 TV a les habitacions
•	 Habitacions especials per a professors
•	 Wifi i fil musical

Temporada Baixa Temporada Mitjana

1 nit + 2 dies 147,50€ 158,50€

2 nits + 3 dies 220,90€ 226,50€

3 nits + 4 dies 268,60€

4 nits + 5 dies 320,40€

5 nits + 5 dies 347,40€

Port del 
Comte

Centre de vacances 
El Mirador

Tots els preus basats en 50 persones 
d’ocupació d’autocar.

Demaneu el pressupost adaptat a les 
necessitats del vostre grup!!

Temporada Baixa: de dilluns a dimecres

Temporada Mitjana: de dimecres a divendres

Temporada Alta: Nadal, festius, ponts i caps de setmana 
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Monitors tot el dia!

 Temporada Baixa 48,20€

    Temporada Mitjana 51,00€

Esquí

1dia
El preu inclou:

Autocar d’anada i tornada. Forfait. Classes d’esquí 
tot el dia. Cap nen esquia sol!!! Assegurança. 

Material (esquí, botes, pals i casc)

El preu inclou:

•	 Autocar d’anada i tornada
•	  Assistència a la sortida per part 

de personal de Viatges Poblenou
•	 Allotjament alberg o hotel 2** 

en Pensió Completa a peu de pistes
•	 Forfait pels dies escollits
•	 Assistència en el lloguer de material
•	 Casc tots els dies (obligatori)
•	 Classes d’esquí tot el dia 

(1 monitor per cada 10/12 alumnes)

•	 Animació i activitats a la tarda i nit cada dia amb 
 - L’Estació d’esquí més propera - 

- Totalment remodelada i modernitzada - 
- Garantia total de neu. Més de 20 km! -

- Poca massificació de gent -
- Màxima agilitat en l’ús de les instal.lacions -
- Total comoditat per alumnes i professors - 

- Ideal per a escoles i instituts -

PEr qUè POrT DEL COMTE?

Garantia total de neu!!

A peu de pistes!!

TEMPOrADA D’ESqUÍ

Alberg	amb	prestacions	d’hotel.	Construït	nou	fa	
pocs	anys,		ideal	per	a	grups	escolars

El Mirador / Hotel Serhs
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Hotel 2** a peu de pistes amb excel·lent bufet 
lliure i gran sala comuna per les activitats de lleure. 
Disposa de petit supermercat i bar al mateix edifici. 
Habitacions amplies amb parquet.

Esquí a Port del Comte

Hotel Serhs

Sens dubte la millor 
fórmula per gaudir 

de la neu!!

Tots els preus basats en 50 persones d’ocupació d’autocar
Demaneu el pressupost adaptat a les necessitats 

del vostre grup!!

els nostres monitors de lleure (karaoke, xocolatada, 
gimcana, trineus)

•	 Festa a la discoteca i lliurament de diplomes
•	 Gratuïtats per a professors (3 per cada 50 alumnes)
•	 CAP DE SETMANA DE SUPErVISIÓ PEL PrOFESSOrAT
•	 Assegurança de responsabilitat civil
•	 Talonaris d’autofinançament

El preu no inclou:

•	Material d’Esquí (per persona i dia): 6,53€
•	Material d’Snow (per persona i dia): 10,69€

(Donat que alguns alumnes són esquiadors i tenen el seu propi 
material, és l’únic que posem opcional). La resta està tot inclòs.

Temporada Baixa Temporada Mitjana

1 nit + 2 dies 155,50€ 168,50€

2 nits + 3 dies 225,30€ 234,20€

3 nits + 4 dies 278,60€

4 nits + 5 dies 332,70€

5 nits + 5 dies 364,20€

En cas de voler el paquet bàsic:

DIGA’NS qUE VOLS PAGAr 

I T’HO PrEPArEM A MIDA!

A peu de pistes!!
Excel.lent bufet lliure

Monitors tot el dia!
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Esquí a la Cerdanya

La Molina
Hotel Guitart 3*** SUP

Després d’esquiar, al costat de l’hotel trobaràs una gran oferta 
d’activitats complementàries d’oci: Bowling, Discoteca, Restaurants, 
Bar Musical, Botigues, Centre d’activitats i molt més!!

Temporada Baixa Temporada Mitjana

1 nit + 2 dies 173,40€ 181,10€
2 nits + 3 dies 252,20€ 267,20€
3 nits + 4 dies 336,70€
4 nits + 5 dies 402,70€
5 nits + 5 dies 445,00€

El preu no inclou:
•	 Material d’Esquí (per persona i dia): 3,10€
•	 Material d’Snow (per persona i dia): 5,60€

El preu inclou:
Autocar d’anada i tornada. Allotjament en hotel 3***Sup en règim 
de Mitja Pensió. Dinar: Menú del dia calent + beguda al bar de 
pistes. Menú d’adult per als professors. Assistència en la sortida 
per part de personal de Viatges Poblenou. Forfait pels dies escollits. 
Assistència en el lloguer de material. Casc tots els dies (obligatori). 
Classes d’esquí tot el dia (1 monitor per cada 10/12 alumnes). 
Animació i activitats de tarda i nit cada dia amb els nostres monitors 
de lleure. Lliurament de diplomes. Gratuïtats per a professors (3 per 
cada 50 alumnes). Cap de setmana de supervisió pel professorat. 
Assegurança de responsabilitat civil. Talonaris d’autofinançament.

Temporada Baixa 48,70€

   Temporada Mitjana 54,00€

Esquí

1 dia

El preu inclou:
Autocar d’anada i tornada. Forfait. Classes 
d’esquí tot el dia. Cap nen esquia sol !! · 
Assegurança. Material (esquí, botes, pals i casc)

Preus calculats amb el 21% d’IVA 
(Pendent de possibles canvis)

Monitors tot el dia!

Temporada Baixa: 
del 5 al 23 de gener i del 9 de març al 2 d’abril

Temporada Mitjana: del 26 de gener al 6 de març

Temporada Alta: Nadal, festius, ponts i caps de setmana 

- L’estació més famosa de la Cerdanya -
- Gran oferta complementaria - 

(bowling, patinatge sobre gel)
- A un pas de Puigcerdà (cinema, discoteques) -

- Establiment d’alt standing a peu de pistes -
- Habitacions amplies -

- Hotel amb espectacular piscina interior climatitzada -

PEr qUè LA MOLINA?

TEMPOrADES
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Esquí al ripollès

Vall de Núria
Hotel ubicat a peu 
de pistes

1 nit + 2 dies 165,90€

2 nits + 3 dies 239,30€

3 nits + 4 dies 286,80€

4 nits + 5 dies 344,10€

5 nits + 5 dies 382,10€

El preu inclou:
Autocar d’anada i tornada fins a Ribes de Freser. Pujada i baixada 
en tren cremallera fins l’estació d’esquí. Allotjament en hotel 3*** 
en règim de Pensió Completa. Assistència en la sortida per part del 
personal de Viatges Poblenou . Forfait pels dies escollits. Assistència 
en el lloguer de material. Casc durant tots els dies (obligatori).
Classes d’esquí durant tot el dia (1 monitor cada 10/12 alumnes).
Animació i activitats a la tarda i a la nit cada dia amb els nostres 
monitors de lleure. Entrada al Museu del Cremallera. Lliurament 
de diplomes. Gratuïtats per a professors (3 per cada 50 alumnes).
Assegurança de responsabilitat civil i assistència mèdica. Talonaris 
d’autofinançament.

El preu no inclou:
Material d’Esquí / Snow (per persona i dia): 5,05€

(Donat que alguns alumnes són esquiadors i tenen el seu propi 
material, és l’únic que posem opcional). La resta està tot inclòs. Tots els preus basats en 50 persones 

d’ocupació d’autocar.
Demaneu el pressupost adaptat a les 

necessitats del vostre grup!!
Preus calculats amb el 21% d’IVA 

(Pendent de possibles canvis)

- Entorn natural únic a Catalunya -
- Visiteu el patrimoni cultural de Vall de Núria -

- Viviu la màgia del cremallera -
- Gaudiu de la tranqui.litat d’un entorn sense cotxes -

- Hotel 3*** a peu de pistes -
- Cuina tradicional catalana -

  PEr qUè VALL DE NúrIA?

Monitors tot el dia!
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Rambla Francesc Macià, 12
08358 Arenys de Munt (Barcelona)
Tel. 93 793 94 55 - 93 793 94 56
Fax 93 793 88 11

1. Tots els preus estan basats en 50 persones de pagament
2. Es contemplen sempre 3 places gratuïtes per a acompanyants, en   
 base a 50 alumnes (sempre que no s’especifiqui el contrari) 
3. Les anul.lacions compreses en les últimes 48h abans de la sortida del  
 viatge no tindran reemborsament
4. Preus calculats amb el 21% d’IVA. Pendent de possibles canvis.
5. Els preus no inclouen futures taxes turístiques sobre l’allotjament

Condicions generals

Per reserves
20% a l’acceptació del pressupost. 80% restant, 10 dies abans de 
la sortida (PASSAr COMPrOVANT DE L’INGrÉS PEr FAX O 
E-MAIL). ELS PAGAMENTS SErAN SEMPrE PEr TrANSFErèNCIA 
BANCÀrIA O XEC NOMINATIU A: VIATGES POBLENOU SL
Núm. de compte Banc de Sabadell:  ES42 0081 5357 36 0001015311 
Núm. de compte CaixaBank: ES54 2100 0369 12 0200208355

1. Assistència mèdica i sanitària fins a 1.500€
2. repatriació o transport de ferits o malalts
3. repatriació o transport en cas de mort
4. Assegurança complementària d’accidents personals fins 3.000€
5. Desplaçament d’un familiar en cas d’hospitalització superior a 5 dies
6. Tornada anticipada en cas de mort d’un familiar
7. Cobertura fins 60.000€ de responsabilitat civil per a professors,   
 monitors, acompanyants i/o alumnes

Excepcions: 
En el cas dels viatges per Espanya, el punt 1 no entraria, ja que la Seguretat Social 
ho cobreix amb eficàcia. En el cas d’esquí, està inclòs també el trasllat amb moto de 
neu o trineu, des del punt de l’accident fins al centre hospitalari

La nostra assegurança

ORGANITZACIÓ TÈCNICA:

VIATGES POBLENOU SL
GC 65 MD

skiboom@viatgespoblenou.com

esquí
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Visiteu la nostra 

 PÀGINA WEB!!!

www.viatgespoblenou.com

Pressupost  en 

24-48h

No t’oblidis dels nostres catàlegs de Viatges de Fi de Curs i de Colònies !

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 !

www.viatgespoblenou.com

www.skbcatalunya.com


