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Setmanes Blanques
Treballs De Síntesi
Esquiades D’1 Dia
T. 93 793 94 55
Amb monitors d’esquí i lleure tot el dia !
Sens dubte, la millor fórmula per
gaudir de la neu a peu de pistes !
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Presentació
Benvolguts amics,
Comença un nou curs i des de Viatges Poblenou tornem
estar a la vostra disposició per a organitzar els vostres
viatges escolars.

suport format per guies acompanyants, monitors de lleure
i la nostra pròpia escola d’esquí, Skb Catalunya, personal
totalment dedicat a vosaltres, professors i alumnes.

Amb una experiència de més de 25 anys organitzant viatges
de grups, podem oferir la garantia de qualitat que tots
vosaltres necessiteu, sempre amb la millor relació qualitat
preu. Estem satisfets de mantenir la majoria de proveïdors
i clients, així com també de les noves incorporacions que
tenim any rere any.

En aquest catàleg trobareu una selecció de la nostra
oferta de setmanes blanques i també la possibilitat de
fer esquiades de dia i, si es prefereix, esquí combinat amb
altres activitats (raquetes de neu, hípica, banys termals...).
Us presentem un recull dels destins més demanats, així que
en cas que no trobeu el vostre, no dubteu en demanar-ho.

Com molts sabeu, disposem de tres departaments: Fi de
Curs, Colònies/Campaments i Esquí. Cada departament,
totalment diferenciat, disposa dels seus experimentats
especialistes que estarem encantats de poder-vos
assessorar. A més, comptem amb un excel.lent equip de

Aprofitem l’ocasió per agrair un any més la confiança
dipositada en nosaltres per part de les escoles que durant
aquests anys han viatjat amb nosaltres i convidem a altres
escoles a fer-ho.
Passeu pàgina i viatgeu amb nosaltres !

Perquè Viatges Poblenou ?
Nosaltres marquem la diferència !
Més de 25 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.
Amb el millor preu garantit i oferim als estudiantes la possibilitat
d’aconseguir fins a 100€ gràcies a butlletes d’autofinançament !

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 nostres monitors de lleure,
us acompanyaran en tot moment.
Coneix la nostra escola d’esquí

Cap de setmana de supervisió pel professorat

Skb Catalunya

Volem transparència màxima, per tant us convidem
a supervisar prèviament el producte.

amb registre oficial al Consell Català de l’Esport

www.skbcatalunya.com
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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 de 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.
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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Monitors tot el dia !

El Mirador / Hotel Serhs

PORT DEL
COMTE
Garantia total de neu !

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
Assegurança mèdica
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 tarda i nit cada dia amb els nostres

Temporada d’esquí

Per què Port del Comte ?

Preus basats en 50 persones d’ocupació d’autocar i amb un 21% d’IVA inclòs

• 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
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Centre de Vacances

El Mirador
A peu de pistes !
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Temporada
Mitja

1 nit + 2 dies

151,20 €

163,30 €

2 nits + 3 dies

227,60 €

233,30 €

3 nits + 4 dies

276,70 €

4 nits + 5 dies

330 €

5 nits + 5 dies

357,80 €

Temporada Baixa: de dilluns a dimecres
Temporada Mitja: de dimecres a divendres
Temporada Alta: Nadal, festius,
ponts i caps de setmana

Monitors tot el dia !
•
•
•
•
•

monitors de lleure (karaoke, xocolatada, gimcana, trineus)
Festa 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: 6,53 € (per persona i dia)
• Material d’Snow: 10,69 € (per persona i dia)
(Donat que alguns alumnes són esquiadors i tenen el seu propi
material, és l’únic que posem opcional). La resta està tot inclòs
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Temporada Baixa 48,20 €
Temporada Mitja

57 €

Preus calculats amb el 21% d’IVA
Temporades d’esquí/dia, a consultar

El preu inclou:

Preus basats en 50 persones d’ocupació d’autocar i amb un 21% d’IVA inclòs

Autocar d’anada i tornada. Forfait
Classes d’esquí tot el dia. Cap nen esquia sol !
Assegurança i material (esquí, botes, pals i casc)

Esquí a Port del Comte

Hotel Serhs**
A peu de pistes !
Excel.lent bufet lliure
•
•
•
•
•

Tracte familiar
Habitacions àmplies amb parquet
Servei de Cafeteria-Bar
Petit supermercat
Gran sala comuna per activitats de lleure
Temporada
Baixa

Temporada
Mitja

1 nit + 2 dies

160,20 €

173 €

2 nits + 3 dies

232 €

241 €

3 nits + 4 dies

287 €

4 nits + 5 dies

342,70 €

5 nits + 5 dies

375,20 €
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Monitors tot el dia !

Esquí a la Cerdanya

LA MOLINA
d’estada
a)
Possibilitat
Cerdany !!
a
(L
vall
la
a
’ns les opcions
Demana

Temporades
Temporada Baixa: Del 12 al 23 de desembre, del 8 al 20 de
gener i març fins abans de Setmana Santa

Per què La Molina ?
• L’estació més famosa de la Cerdanya.
• Gran oferta complementària
(bowling, patinatge sobre gel...)
• A un pas de Puigcerdà (cinema, discoteques...)

Preus basats en 50 persones d’ocupació d’autocar i amb un 21% d’IVA inclòs

Hotel
Supermolina
•
•
•
•
•

Establiment acollidor i de tracte familiar
Proper a pistes
Àmplies sales comunes pels grups
Cuina tradicional d’estil muntanyenc
Jacuzzi i gimnàs pels adults
Temporada
Baixa

Temporada
Mitja

1 nit + 2 dies

168 €

182,30 €

2 nits + 3 dies

250 €

270,60 €

3 nits + 4 dies

321 €

339,50 €

4 nits + 5 dies

385 €

410,20 €

5 nits + 5 dies

421,20 €

453,70 €

El preu inclou:
Trasllat Escola - Hotel - Escola / Trasllats a pistes. Allotjament en hotel
Supermolina 3*** en règim de Mitja Pensió. Dinar: Menú del dia calent.
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.

El preu no inclou:
• Material d’Esquí: 5,50 € (per persona i dia)
• Material d’Snow: 7,60 € (per persona i dia)
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Temporada Mitja: Del 22 al 27 de gener i febrer
Temporada Alta: Nadal, festius, ponts i caps de setmana

Si vols combinar la teva esquiada amb altres activitats
lúdiques, consulta’ns ! us fem el programa a mida !
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Temporades
Temporada Baixa

52 €

Temporada Mitja

62 €

Preus calculats amb el 21% d’IVA
Temporades d’esquí/dia, a consultar

Temporada Baixa: De diumenge a dimecres
Temporada Mitja: De dimecres a divendres
Temporada Alta: Nadal, festius, ponts i cap de setmana

El preu inclou:

Preus basats en 50 persones d’ocupació d’autocar i amb un 21% d’IVA inclòs

Autocar d’anada i tornada. Forfait
Classes d’esquí tot el dia (cap nen esquia sol !)
Assegurança i material (esquí, botes, pals i casc)

Hotel
Guitart

***SUP

Establiment d’alt standing
a peu de pistes
• Habitacions àmplies
• Espectacular piscina interior
climatitzada (sota petició)
•

1 nit + 2 dies

Temporada
Baixa
179 €

Temporada
Mitja
187 €

2 nits + 3 dies

253 €

273,70 €

3 nits + 4 dies

339,50 €

4 nits + 5 dies

410,20 €

5 nits + 5 dies

453,70 €

El preu inclou:
Trasllat Escola - Hotel - Escola. Allotjament en l’hotel Guitart***sup en règim
de Mitja Pensió. Dinar: Menú del dia calent. 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.

El preu no inclou:
• Material d’Esquí: 5,50 € (per persona i dia)
• Material d’Snow: 7,60 € (per persona i dia)
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Monitors tot el dia !

Esquí a

BOÍ TAÜLL
L’estació més alta
dels Pirineus
Per què BOÍ TAÜLL?
• Bona qualitat de neu durant tota la temporada,
garantida per l’altura i l’ubicació
• Allotjament en el mateix Boí Taüll Resort
• Hotel 2** o Apartaments en el mateix Resort
• Àmplia varietat de serveis complementaris
(bars, pista de gel)

Preus basats en 50 persones d’ocupació d’autocar i amb un 21% d’IVA inclòs

Allotjament en el mateix

Boí Taüll Resort
Temporada
Promoció

Temporada
Baixa

Temporada
Mitja

2 nits + 2 dies

248 €

255 €

285 €

3 nits + 3 dies

320 €

330 €

375 €

4 nits + 4 dies

370 €

379 €

434 €

5 ntis + 5 dies

436 €

447 €

516 €

El preu inclou:
Autocar a disposició, respectant la normativa. Assistència en la sortida
per part del personal de Viatges Poblenou. Allotjament hotel 2** o
apartaments. Dinars menús calents a pistes. Forfait pels dies escollits.
Assistència en el lloguer de material. Lloguer de material d’esquí. Casc tots
els dies (obligatori). Classes d’esquí tot el dia (1 monitor per cada 10/12
alumnes). Animació i activitats tarda i nit cada dia amb els nostres monitors
de lleure 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.

!
Lloguer de material d’esquí inclòs
pi,
pro
ial
ter
En el cas de tenir ma
demana’ns el descompte !
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Monitors tot el dia !

Esquí a la Val d’Aran

Preus basats en 50 persones d’ocupació d’autocar i amb un 21% d’IVA inclòs

BAQUEIRA
BERET
PER QUÈ BAQUEIRA-BERET?

Temporades

• L’estació més famosa de la península
• Garantia total de neu. Més de 120 km !
• Àmplia oferta de serveis complementaris
• Hotel 2**/3*** ubicat al centre de Vielha
• Establiment acollidor i de tracte familiar
• Cuina tradicional d’estil muntanyenc

Temporada Baixa: Del 12 al 23 de desembre,
del 8 al 20 gener i març fins abans de Setmana Santa
Temporada Mitja: del 22 al 27 de gener i febrer
Temporada Alta: Nadal, festius, ponts i caps de setmana

Hotel 2**/ 3***
ubicat al bell
mig de Vielha
Temporada
Baixa

Temporada
Mitja

2 nit + 3 dies

380 €

400 €

3 nits + 3 dies

421 €

449 €

3 nits + 4 dies

480 €

510 €

4 nits + 4 dies

518 €

555 €

4 nits + 5 dies

605 €

582 €

5 nits + 5 dies

620 €

665 €

El preu inclou:
Autocar a disposició, respectant la normativa. Assistència en la sortida
per part del personal de Viatges Poblenou. Allotjament en hotel cèntric
2**/3*** a Vielha en règim de Mitja Pensió. Dinar: menú calent al bar de
pistes. Forfaits pels dies escollits. Assistència en el lloguer de material.
Lloguer del material d’esquí pels dies escollits . Casc tots els dies (obligatori).
Classes d’esquí durant tot el dia (1 monitor 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.

!
Lloguer de material d’esquí inclòs
pi,
En el cas de tenir material pro!
demana’ns el descompte
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Monitors tot el dia !

Esquí al Pirineu Aragonès

CANDANCHÚ
jar-te
xes allot
Si prefereidemana’ns el
a JACA,
!
pressupost

PER QUÈ CANDACHÚ?
• L’estació més famosa del Pirineu Aragonès
• Garantia total de neu
• Hotel Tobazo 3*** ubicat al centre de Candanchú
• Habitacions acollidores, àmplies, exteriors, TV i Wifi
• Salons, cuina casolana, bar-cocktail i restaurant
• Gran oferta complementària

Hotel Tobazo***

Preus basats en 50 persones d’ocupació d’autocar i amb un 21% d’IVA inclòs

Ubicat a peu de pistes
Temporada
Promoció

Temporada
Baixa

Temporada
Mitja

2 nits + 3 dies

250 €

257 €

275 €

3 nits + 3 dies

292 €

302 €

326 €

3 nits + 4 dies

319 €

329 €

345 €

4 nits + 4 dies

355 €

368 €

389 €

4 nits + 5 dies

376 €

388 €

410 €

5 nits + 5 dies

440 €

456 €

483 €

El preu inclou:
Trasllat Escola - Candanchú - Escola. Assistència en la sortida per part
del personal de Viatges Poblenou. Allotjament en hotel cèntric 3*** a
Candanchú en règim de Mitja Pensió. Dinar: menú calent al bar de pistes.
Forfaits pels dies escollits. Assistència en el lloguer de material. Casc tots
els dies (obligatori). Classes d’esquí durant tot el dia (1 monitor 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.

El preu no inclou:
• Material d’Esquí: 4 € (per persona i dia)
• Suplement d’Snow (a consultar)
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Recorda que comptem amb el nostre departament de
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Cerdanya

Camping

Stel

Selva

Centre d’Activitats

Platja de Fenals
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Cala Pola
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esquí
La nostra assegurança

Per reserves

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

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 Sabadell: ES42 0081 5357 3600 0101 5311
Núm. de compte CaixaBank: ES54 2100 0369 1202 0020 8355

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

ORGANITZACIÓ TÈCNICA:

VIATGES POBLENOU SL
GC 65 MD

skiboom@viatgespoblenou.com

Condicions generals
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 48 h 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

Urbanització Vistamar
C/ Mirador de Grimola, 23
08396 Sant Cebrià de Vallalta (Bústia 209)
Tel. 93 793 94 55 - 93 793 94 56
Fax 93 793 88 11
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