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Benvolguts amics,

PRESENTACIÓ

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 al 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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Selva Negra
Vols conèixer l’espectacular Selva Negra 
alemanya? Vine a descobrir els seus encants!

Submergeix-te en una ciutat màgica plena 
de tradicions i pràctica l’anglès en un entorn 
privilegiat!

Edimburg

1r dia: Escola, nit en ruta
2n dia: Freiburg, hotel al Titisee
3r dia: Ecomuseu de Gutach + Parc aquàtic cobert 

(Badeparadies)
4t dia: Hornberg + Triberg + Llac Titisee
5è dia: EuropaPark
6è dia: Estrasburg, nit en ruta
7è dia: Arribada a l’escola

1r dia: Aeroport de Barcelona - Edimburg
2n dia: Edimburg
3r dia: Edimburg
4t dia: Edimburg - Aeroport de Barcelona

El preu inclou:

Autocar a disposició, respectant la normativa. 4 nits d’hotel 
al cor de la Selva Negra (Titisse) en règim de Mitja Pensió. Guia 
acompanyant de l’agència durant tot el viatge. Entrada a les 
cascades de Triberg. Volta en barca pel llac Titisse. Entrada al parc 
aquàtic climatitzat Badeparadies. Entrada d’1 dia a l’EuropaPark. 
Entrada a l’Ecomuseu de Gutach. Nit de festa a l’hotel (no 
alcohol). Talonaris d’autofinançament. Assegurança d’accidents. 
Assegurança de responsabilitat civil. Gratuïtats per professors. 
IVA i impostos inclosos.

El preu inclou:

•	Vol BCN - Edimburg BCN
•	Trasllats Aeroport - Hostel - Aeroport
•	3 nits en hostel en règim de Mitja Pensió 

(lavabo i dutxes a les habitacions)
•	Gratuïtats per a professors
•	Assegurança d’accidents
•	Assegurança de responsabilitat civil
•	Talonaris d’autofinançament
•	 IVA i impostos inclosos

EuropaPark
DESCOBREIX EL PORT AVENTURA D’ALEMANYA!

A la mateixa distància que París!!
Consulta’ns el 

suplement 
d’avió!

360€
Preu p.p.

407€
Preu p.p.

Alemanya

Novetats
2015

Entrades 
incloses!

3

Millor preu garantit!
Truca’ns i demana el teu pressupost personalitzat
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Andalusia
Viatge d’1 setmana per descobrir 
les joies d’aquesta Comunitat

València
Amb Ciutat de les Arts
i les Ciències, 3 dies per
gaudir de la ciutat!

1r dia: Escola, nit en ruta
2n dia: Sevilla
3r dia: Sevilla 
4t dia: Sevilla - Còrdova - Granada
5è dia: Granada - nit en ruta
6è dia: Arribada a l’escola

1r dia: Escola - Vall d’Uixó
2n dia: Ciutat de les Arts i les Ciències 
3r dia: Peñíscola - Escola

Visitarem la famosíssima Ciutat de les Arts i les Ciències, i el 
seu casc antic, el Museu de les Falles... 
De camí, podrem parar a conèixer les Coves de la Vall d’Uixó 
o divertir-nos a Terra Mítica o Port Aventura

El preu inclou:
•	Autocar a disposició, respectant la normativa
•	2 nits d’hotel 3*** a Sevilla en Mitja Pensió
•	 1 nit d’hotel 3*** a Granada en Mitja Pensió
•	Guia acompanyant de l’agència durant el viatge
•	Entrada a l’Alhambra
•	Talonaris d’autofinançament
•	Assegurança d’accidents
•	Assegurança de responsabilitat civil
•	Gratuïtats per professors
•	 IVA i impostos inclosos

El preu inclou:
•	Autocar a disposició, respectant la normativa
•	2 nits d’hotel 3*** a València en Mitja Pensió
•	Guia acompanyant de l’agència durant el viatge
•	Entrada a la Ciutat de les Arts i les Ciències
•	Talonaris d’autofinançament
•	Assegurança d’accidents
•	Assegurança de responsabilitat civil

•	Gratuïtats per professors
•	 IVA i impostos inclosos

Espanya

Si necessites 
afegir o treure 

qualsevol detall 
del viatge, truca’ns 

i demana’ns-ho!

Entrada a 
l’Alhambra 

inclosa

Entrada 
a la CAC 
inclosa

Consulta’ns 
el suplement 

d’avió

248€
Preu p.p.

Hotel 3*** al 
mateix centre de 

València

182€
Preu p.p.

HOTEL
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Millor preu garantit!
Truca’ns i demana el teu pressupost personalitzat

93 793 94 55
info@viatgespoblenou.com



Euskadi 
autèntic
Autèntica experiència basca amb visita 
al Guggenheim i a una Herrería típica

Madrid
Visita la capital espanyola i els seus 
museus i coneix la màgia de Toledo

1r dia: Escola - Donosti
2n dia: Donosti 
3r dia: Herreria típica basca - Bilbao
4t dia: Bilbao
5è dia: Pamplona - Escola

Dia 1: Escola - Madrid
Dia 2: Visita al Museo del Prado
Dia 3: Excursió a Toledo
Dia 4: Visita a Madrid
Dia 5: Madrid - Escola

1r dia: Escola - Cantàbria
2n dia: Hotel - Altamira - Santillana del Mar 
3r dia: Cangas de Onís - Covadonga 
4t dia: Picos de Europa
5è dia: Hotel - Escola

El preu inclou: Autocar a disposició, respectant la normativa. 
2 nits d’hotel 3*** a Sant Sebastià en Mitja Pensió. 2 nits d’ho-
tel 3*** a Bilbao en Mitja Pensió. Entrada a la Herrería El Pobal. 
Entrada al Museu Guggenheim. Guia acompanyant de l’agència 
durant el viatge. Talonaris d’autofinançament. Assegurança d’ac-
cidents. Assegurança de responsabilitat civil. Gratuïtats per pro-
fessors. IVA i impostos inclosos 

El preu inclou: Autocar a disposició, respectant la normativa. 
4 nits d’hotel 3*** a Cantàbria en Mitja Pensió. Entrada a les 
Coves d’Altamira. Guia acompanyant de l’agència durant el 
viatge. Talonaris d’autofinançament. Assegurança d’accidents. 
Assegurança de responsabilitat civil. Gratuïtats per professors. 
IVA i impostos inclosos

El preu inclou: Autocar a disposició respectant la normativa. 
4 nits d’hotel 3*** a Madrid ciutat en règim de Mitja Pensió. En-
trada al Museo del Prado. Guia acompanyant de l’agència. Gra-
tuïtats per professors. Assegurança d’accidents i responsabilitat 
civil. Talonaris d’autofinançament

Cantàbria i Pics d’Europa 

Espanya

Entrada al 
Guggenheim 

inclosa

5 dies on anirem a visitar la majestuosa 
ciutat de Santander amb la Magdalena, 
el parc natural de Cabàrceno, els Pics 
d’Europa, les Coves d’Altamira...

P
re

u
s 

b
as

at
s 

am
b

 u
n

 2
1%

 d
’IV

A
, p

o
ss

ib
le

 a
 m

o
d

if
ic

ac
io

n
s.

 B
as

at
s 

en
 5

0
 p

er
so

n
es

 d
e 

p
ag

am
en

t

Consulta’ns el 
suplement 

d’avió!

261€
Preu p.p.

 I també us 
portem a Castella 

i Lleó, Galícia, 
Astúries... Només 
ens heu de dir on 

voleu anar!

Consulta’ns 
suplement per 

dinar en una 
sidreria típica o 
fer un sopar de 

“pintxos”

5

Millor preu garantit!
Truca’ns i demana el teu pressupost personalitzat

93 793 94 55
info@viatgespoblenou.com

287€
Preu p.p.

264€
Preu p.p.



Roma
5 dies per gaudir de la capital italiana

Possibilitat de descobrir
la ciutat del Renaixement
en 5 dies!

Toscana

1r dia: Escola - Port de Barcelona
2n dia: Civitavecchia - Roma
3r dia: Roma antiga - Coliseum
4t dia: Ciutat del Vaticà
5è dia: Roma - Port de Civitavecchia
6è dia: Port de Barcelona - Escola

1r dia: Escola - Nit en ruta
2n dia: Pisa - Lucca - Montecatini
3r dia: Florència - Accademia i Uffizi - Visites a la ciutat
4t dia: San Gimignano - Siena
5è dia: Montecatini - Roma - Civitavecchia (ferry)
6è dia: Port de Barcelona - Escola

El preu inclou:

•	 Trasllats en ferry Barcelona - Civitavecchia -  Barcelona  
 en acomodació cabina
•	 Entrada al Coliseum
•	 Entrada als Museus Vaticans i Capella Sixtina
•	 Guia acompanyant de l’agència durant el viatge
•	 3 nits d’hotel 3*** a Roma ciutat
•	 Talonaris d’autofinançament
•	 Assegurança d’accidents
•	 Assegurança de responsabilitat civil
•	 Gratuïtats per professors
•	 IVA i impostos inclosos

El preu inclou:

•	Autocar a disposició
•	Trasllat en ferry Civitavecchia - Barcelona 

en acomodació cabina
•	3 nits d’hotel 3*** a Montecatini en règim de Mitja Pensió
•	Entrada a l’Accademia i Galleria dels Uffizi
•	Guia acompanyant de l’agència durant tot el viatge
•	Talonaris d’autofinançament
•	Assegurança d’accidents
•	Assegurança de responsabilitat civil
•	Gratuïtats per a professors
•	 IVA i impostos inclosos

Itàlia

Consulta’ns el 
suplement 

d’avió!

268€
Preu p.p.

Descobreix itàlia amb
El viatge començarà al port de Barcelona!
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Entrada 
al Coliseum 

i al Vaticà 
incloses

6

Millor preu garantit!
Truca’ns i demana el teu pressupost personalitzat

93 793 94 55
info@viatgespoblenou.com

Consulta’ns el 
suplement 

d’avió!

281€
Preu p.p.



Venècia / 
Florència

Florència/ 
Roma

1r dia: Escola - Nit en ruta
2n dia: Verona - Lido di Jesolo (Venècia)
3r dia: Venècia
4t dia: Pàdova - Pisa - Montecatini
5è dia: Florencia
6è dia: Siena - Civitavecchia (ferry)
7è dia: Port de Barcelona - Escola

1r dia: Escola - Nit en ruta
2n dia: Pisa - Lucca
3r dia: Florència
4t dia: Florència - Siena - Roma
5è dia: Roma
6è dia: Roma - Civitavecchia (ferry)
7è dia: Arribada a l’escola

El preu inclou:

•	Autocar a disposició, respectant la normativa
•	2 nits d’hotel 3*** a Montecatini en Mitja Pensió
•	2 nits d’hotel 3*** a Lido di Jesolo en Mitja Pensió
•	 1 trajecte en ferry acomodació cabina
•	Guia acompanyant de l’agència durant el viatge
•	Entrada a l’Accademia i Galleria dels Uffizi
•	Talonaris d’autofinançament
•	Assegurança d’accidents
•	Assegurança de responsabilitat civil
•	Gratuïtats per professors
•	 IVA i impostos inclosos

El preu inclou:

•	Autocar a disposició respectant la normativa
•	2 nits d’hotel 3*** a Montecatini en Mitja Pensió
•	2 nits d’hotel 3*** a Roma voltants en Mitja Pensió
•	 1 trajecte en ferry acomodació cabina
•	Entrades a l’Accademia i Galleria dels Uffizi
•	Guia acompanyant de l’agència durant el viatge
•	Talonaris d’autofinançament
•	Assegurança d’accidents
•	Assegurança de responsabilitat civil
•	Gratuïtats per professors
•	 IVA i impostos inclosos

Itàlia
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Consulta’ns el 
suplement 

d’avió!

290€
Preu p.p.

Consulta’ns el 
suplement 

d’avió!

327€
Preu p.p.

Entrada 
al Coliseum 

inclosa

7

Millor preu garantit!
Truca’ns i demana el teu pressupost personalitzat

93 793 94 55
info@viatgespoblenou.com

Descobreix els 
nostres combinats!



1r dia: Escola - Cotlliure - Carcassonne
2n dia: Cité de l’Espace - Toulouse
3r dia: Carcassonne - Escola

1r dia: Escola - Nit en ruta 
2n dia: Museu del Louvre - Arc de Triomf 
3r dia: Notre Dame - Barri llatí - Tour Eiffel
4t dia: Centre Pompidou - Les Halles - Montmartre
5è dia: Eurodisney - Nit en ruta
6è dia: Escola

El preu inclou:

•	Autocar a disposició, respectant la normativa
•	2 nits d’hotel 2** a Carcassonne en Mitja Pensió
•	Guia acompanyant de l’agència durant el viatge
•	Entrada a la Cité de l’Espace + dinar
•	Entrada al Castell de Cotlliure
•	Entrada al Castell de Carcassonne
•	Talonaris d’autofinançament
•	Assegurança d’accidents
•	Assegurança de responsabilitat civil
•	Gratuïtats per professors
•	 IVA i impostos inclosos

El preu inclou:

•	Autocar a disposició, respectant la normativa
•	Entrada a Eurodisney amb tiquet dinar
•	3 nits d’hotel 3*** a París, 

París Portes en règim de Mitja Pensió
•	Entrada al Louvre
•	Guia acompanyant de l’agència durant el viatge
•	Talonaris d’autofinançament
•	Assegurança d’accidents
•	Assegurança de responsabilitat civil
•	Gratuïtats per professors
•	 IVA i impostos inclosos

França

París
Visita a la Ciutat 
de la llum en una setmana!

Carcassonne 
Toulouse
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Consulta’ns el 
suplement d’avió!

313€
Preu p.p.

178€
Preu p.p.

Entrada 
a la Cité de 

l’Espace  
inclosa

Entrada a 
 Eurodisney 

inclosa
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Millor preu garantit!
Truca’ns i demana el teu pressupost personalitzat

93 793 94 55
info@viatgespoblenou.com



Berlín
5 dies a la capital alemanya

Alemanya  

1r dia: Aeroport de Barcelona - Berlín
2n dia: Berlín
3r dia: Berlín
4t dia: Berlín - Postdam -  
Camp de concentració de Sachsenhausen
5è dia: Aeroport de Berlín - Barcelona

El preu inclou:

•	Vol d’anada i tornada a Berlín
•	4 nits d’hotel 3*** a Berlín ciutat en règim de Mitja Pensió
•	Trasllats de l’aeroport a l’hotel i viceversa
•	Gratuïtats per a professors
•	Guia acompanyant de l’agència
•	Entrada al Camp de Concentració de Sachsenhausen
•	Entrada a l’Illa dels Museus
•	Assegurança de viatge i de responsabilitat civil
•	Assegurança d’accidents
•	Talonaris de autofinançament
•	 IVA i impostos inclosos

Combinat 
Baviera / 
Selva Negra

1r dia: Escola - Nit en ruta
2n dia: Munic
3r dia: Munic - Dachau - Munic
4t dia: Munic - Neuschwanstein - Freiburg
5è dia: Freiburg - Estrasburg - Escola (nit en ruta)
6è dia: Escola

El preu inclou:

•	Autocar a disposició, respectant la normativa
•	 1 nit d’alberg a Freiburg en règim de Mitja Pensió
•	2 nits d’alberg a Munic en règim de Mitja Pensió
•	Excursió al Castell de Neuschwanstein (entrada inclosa)
•	Entrada al Camp de Concentració de Dachau
•	Nit de discoteca adaptada per escoles (no alcohol)
•	Guia acompanyant de l’agència
•	Assegurança d’accidents
•	Assegurança de responsabilitat civil
•	Talonaris de finançament
•	 IVA i impostos inclosos
•	Gratuïtats per professors
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Consulta’ns el 
suplement d’avió!

295€
Preu p.p.

Consulta’ns el 
preu i diguen’s 
tot el que vols 

incloure

399€
Preu p.p.

Farem un tour pel sud 
d’Alemanya, visitant el Castell de 
Neuschwanstein, Freiburg i Munic

9

Millor preu garantit!
Truca’ns i demana el teu pressupost personalitzat

93 793 94 55
info@viatgespoblenou.com



Escapades entre setmana

El preu inclou:

•	Vol Barcelona - Praga - Barcelona
•	3 nits d’hotel 3*** a Praga ciutat en règim de Mitja Pensió
•	Gratuitats per a professors
•	Assegurança d’assistència mèdica i responsabiliat civil
•	Talonaris d’autofinançament

El preu inclou:

•	Vol Barcelona - Lisboa - Barcelona
•	Trasllats Aeroport - Hotel - Aeroport
•	3 nits d’hotel 3*** a Lisboa ciutat en règim de Mitja Pensió
•	Gratuitats per a professors
•	Assegurança d’assistència mèdica i responsabilitat civil
•	Talonaris d’autofinançament

El preu inclou:

•	Vol Barcelona - Londres - Barcelona 
•	Trasllats Aeroport - Hotel - Aeroport
•	3 nits en hotel 3*** a Londres ciutat en règim de Mitja Pensió 
•	Entrada al British Museum
•	Gratuitats per a professors
•	Assegurança d’assistència mèdica i responsabilitat civil
•	Talonaris d’autofinançament

Possibilitat 
d’ampliar nits al 

vostre gust

10

1r dia: Aeroport de Barcelona - Praga
2n dia: Praga
3r dia: Praga
4t dia: Praga / Aeroport de Barcelona

Praga
Visita la ciutat europea 
de moda i descobreix la 
capital txeca

324€
Preu p.p.

1r dia: Aeroport de Barcelona - Lisboa
2n dia: Lisboa
3r dia: Lisboa
4t dia: Lisboa / Aeroport de Barcelona

Lisboa
Coneix la capital lusa i els 
seus carrers plens de vida 358€

Preu p.p.

1r dia: Aeroport de Barcelona - Londres
2n dia: Londres
3r dia: Londres
4t dia: Londres - Aeroport de Barcelona

Londres
4 dies a la capital del Regne Unit

433€
Preu p.p.
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Aquestes rutes es poden veure lleugerament modificades ja que en el moment de fer el catàleg les navieres encara no tenien definides les rutes 2015

CREUERS PEL 
MEDITERRANI

 • Preus imbatibles
 • Pensió completa a bord 

(6 àpats al dia)
 • Sopar de gala
 • Espectacles
 • Còctel i activitats a bord
 • Gratuitats per a professors 

en cabina doble

Espectaculars 
creuers pel 
Mediterràni

Marseille
Savone

Civitavecchia /
RomaBarcelona

Marseille
Savone La Spezia

Civitavecchia /
Roma

Nápoles
Barcelona

PLACES LIMITADES!!

NO TRIGUIS EN TRUCAR!!
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Primer dia:  Barcelona (ferry) - Menorca (nit al ferry)
Segon dia: Menorca
Tercer dia: Menorca
Quart dia: Menorca (ferry) - Barcelona

Primer dia: Barcelona (ferry) - Palma de Mallorca (nit al ferry)
Segon dia: Mallorca
Tercer dia: Mallorca
Quart dia: Mallorca (ferry) - Barcelona

El preu inclou:

•	Ferry de Barcelona a Menorca. Anada i tornada, 
acomodació butaca (cabina per a professors)

•	Trasllat del port a l’hotel el primer i últim dia
•	2 nits d’hotel 3*** a Menorca en règim de Pensió Completa
•	Guia acompanyant de l’agència durant el viatge
•	Talonaris d’autofinançament
•	Assegurança d’accidents
•	Assegurança de responsabilitat civil
•	Gratuïtats per professors
•	 IVA i impostos inclosos

El preu inclou:

•	Ferry de Barcelona a Mallorca. Anada i tornada,  
acomodació butaca (cabina per a professors)

•	Trasllat del port a l’hotel el primer i últim dia
•	2 nits d’hotel a Mallorca 3*** en règim de Pensió Completa
•	Guia acompanyant de l’agència durant el viatge
•	Talonaris d’autofinançament
•	Assegurança d’accidents
•	Assegurança de responsabilitat civil
•	Gratuïtats per professors
•	 IVA i impostos inclosos

Illes Balears
Menorca
Hotel en platja en 
una cala privilegiada 

Mallorca
Torna a visitar la 
destinació preferida 
per molts estudiants
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Opció de fer-nos 
càrrec del grup 
amb el nostre 

equip de monitors

12

Millor preu garantit!
Truca’ns i demana el teu pressupost personalitzat

93 793 94 55
info@viatgespoblenou.com

215€
Preu p.p.

OFERTA

234€
Preu p.p.



El preu inclou:
•	Autocar a disposició durant el viatge 
•	2 nits d’hotel 3*** a Sort en règim de Pensió Completa
•	Activitat de rafting. Activitat d’hípica. Tir amb arc
•	Activitat de Quads
•	Excursió en 4x4 a Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

(tot el dia)
•	Gratuïtats per a professors
•	Assegurança d’assistència mèdica i responsabilitat civil
•	  Talonaris d’autofinançament

Pallars
Endinsa’t a la comarca del 
Pallars de la mà de Viatges 
Poblenou i activa’t!

Estada en Pensió Completa 
en hotel 3*** al cor de Sort 
amb piscina

Programa de 3 dies:
Primer dia: Escola - Hotel - Activitats de tarda

Segon dia: Parc Natural d’Aigüestortes
 i Estany de Sant Maurici
Tercer dia: Activitats al matí - Escola

Hotel 3*** al 
mateix centre 

de Sort

213€
Preu p.p.

HOTEL

Els professors només us heu d’encarregar 

de passar el nostre contacte als pares

Posem un monitor per cada 10/12 alumnes, 

que els acompanyaran des de la sortida de 

l’escola fins a la tornada

Presentació dels monitors una setmana 

abans a tots els alumnes

Ens reunim amb els pares les vegades 

que siguin necessàries

Contracte de viatge personalitzat per alumne

Ens encarreguem del cobrament del viatge 

directament als alumnes

Consulta’ns preu 

dels nostres 

viatges sense 

professors

Estades 
d’aventura
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Millor preu garantit!
Truca’ns i demana el teu pressupost personalitzat

93 793 94 55
info@viatgespoblenou.com



Estades 
d’aventura

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

9.30 / 
11.00h

ARRIBADA
ALLOTJAMENT

PARK 
AVENTURA

TUBBYS

11.00 / 
12.30h

ROCODROM

13.00h DINAR LLIURE 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:  

•	Allotjament en Pensió Completa pels dies escollits a l’Alberg El Mirador o 
a l’Hotel Golf Natura a Port del Comte

•	Activitats programades
•	Assistència i tràmits en totes les activitats
•	 1 monitor 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

1r dia 2n dia 3r dia
Arribada i 

instal.lació a l’hotel MULTIACTIVITATS MINIGOLF +
ACTIVITATS

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 a l’Hotel Vall de Núria
•	 Activitats programades
•	Material per a les activitats
•	Monitoratge durant tot el dia
•	 Pujada i baixada amb el cremallera
•	 Visita al Museu del Cremallera de Núria
•	 Gratuïtats per a professors
•	 Assegurança d’accidents per a tothom
•	 Cobertura responsabilitat civil per a 

mestres i alumnes

•	El preu no inclou: 
•	 Autocar
•	 Dinar del primer dia

Planning Maig / JunyPort del Comte

Vall de Núria
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Millor preu garantit!
Truca’ns i demana el teu pressupost personalitzat

93 793 94 55
info@viatgespoblenou.com

Millor preu garantit!
Truca’ns i demana el teu pressupost personalitzat

93 793 94 55
info@viatgespoblenou.com



Esquí a Vall de Núria
Hotel ubicat a peu de pistes

Esquí a La Molina
Hotel  Guitart 3*** SUP

Setmanes Blanques

CONSULTA ELS PREUS AL NOSTRE CATÀLEG 

D’ESQUÍ O AL NOSTRE WEB 

www.viatgespoblenou.com

skiboom@viatgespoblenou.com

Sistema de treball únic

Monitoratge les 24hEsquí a Port del Comte
Centre de vacances 

El Mirador i Hotel Serhs

esquí

Port del Comte

Club Hotel

Cala Giverola

Nuria

Centre d’Activitats

Platja de Fenals

Camping

La Pola

Cala Giverola

Cala Pola

Platja de Fenals

CONSULTA ELS PREUS AL NOSTRE CATÀLEG 

DE COLÒNIES O AL NOSTRE WEB 

www.viatgespoblenou.com

vpncolonies@viatgespoblenou.com

colòniesSetmanes Blaves



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 a 7 dies de la sortida no tindran reemborsament 
 (en funció del destí podria variar)
4. Els preus dels circuits estan basats en temporada baixa
5.  Els preus no inclouen futures taxes turístiques sobre l’allotjament
6.  Preus calculats amb el 21% d’IVA, pendent de possibles canvis

Condicions generals

Per reserves
30% a l’acceptació del pressupost. 70% restant, 10 dies abans de la sortida. Viatges en avió (50% a l’acceptació i 50% 10 dies abans)
(PASSAR COMPROVANT DE L’INGRÉS PER FAX: 93 793 88 11)
ELS PAGAMENTS SERAN SEMPRE PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA O XEC NOMINATIU A: VIATGES POBLENOU, S.L
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 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 a 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

estudiants@viatgespoblenou.com
skiboom@viatgespoblenou.com

estudiants

SETMANES BLAVES
www.viatgespoblenou.com  2015

PRESSUPOST 
EN 24-48H

VISITEU LA NOSTRA 

PÀGINA WEB!!!

www.viatgespoblenou.com

colònies

VPN
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 Colònies 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 !

www.viatgespoblenou.com


