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www.viatgespoblenou.com
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Benvolguts amics,
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Comença un nou curs i des de Viatges Poblenou tornem estar a la vostra disposició per a organitzar els vostres viatges
escolars.

Destacats 2019

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.
Satisfets estem de mantenir la majoria de proveïdors i clients,
així com també de les noves incorporacions que tenint any
rere any.

Itàlia

Com molts sabeu, disposem de tres departaments: Fi de
Curs, Colònies/Campaments i el d’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 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.
En aquest catàleg trobareu una selecció dels nostres
destins de fi de curs. Oferim un ventall d’ofertes novadores i, com sempre, també els destins més clàssics que sabem que a molts de vosaltres us agraden.
Si no trobeu el vostre destí, no dubteu en demanar–nos–ho i
el crearem a la vostra mida.
Per últim, recordar–vos que també oferim la possibilitat de
viatjar sense professors. Trobareu els detalls al final de catàleg.
Aprofitem l´ocasió per agraïr un any més la confiança dipositada amb Viatges Poblenou i us convidem a tots a viatjar amb
nosaltres.
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SABÍEU QUE...

Espanya

• Tenim un índex de repetició i satisfacció de més de 95% !
• Hi ha escoles que fa més de 25 anys que viatgen amb nosaltres !
• Venim a l’escola a visitar–vos les vegades que siguin necessàries !
• Venim també a les reunions de pares !
• Tenim monitors altament qualificats per poder oferir viatges on no hi hagi professors !
• Oferim als estudiants la possibilitat d’aconseguir fins a
100€ gràcies a butlletes d’autofinançament !
• Visitem tots els destins abans de portar–hi ningú !
• Servei 24 h d’assistència al viatge !
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I EL MÉS IMPORTANT...
Sabíeu que ens encanta la nostra feina, i que ens encantaria
poder organitzar el vostre viatge? Truca’ns !

Pallars .................................................................................................................... 17
Delta de L’Ebre............................................................................................... 17
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Passeu pàgina i viatgeu amb nosaltres !
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Mallorca .............................................................................................................. 16

Catalunya

Viatges sense professors
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Millor preu garantit !

Destacats 2019

Preus basats amb un 21% d’IVA, possible a modificacions. Basats en Temporada Baixa i en 50 persones de pagament.

VIENA
BUDAPEST
1r dia: Aeroport Barcelona – Viena
2n dia: Visita Palau Schönbrunn –
Centre Viena
3r dia: Viena – Budapest
4t dia: Balneari Szécheny – Budapest (Buda)
5è dia: Budapest (Pest) – Aeroport
Budapest – Aeroport Barcelona

Truca’ns i demana el teu pressupost personalitzat
93 793 94 55 – info@viatgespoblenou.com

435€

Possibilitat d’ampliar les nits a la necessitat del client
Consulta’ns el suplement d’avió

Preu p.p.

Entrades
incloses

El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vol Barcelona – Viena / Budapest – Barcelona
Trasllat Aeroport – Hotel – Aeroport
Trasllat Viena – Budapest
2 nits d’hotel 3*** a Budapest en règim de mitja pensió
Entrada Palau Scönbrunn Viena
Entrada Balneari Szécheny Budapest
Funicular Budapest
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil
Gratuïtats per a professors

SARDENYA

420€

Preu p.p.
1r dia: Port Barcelona – Nit de navegació
2n dia: Matí de navegació – Porto Torres –
L’Alguer
3r dia: Excursió Castelsardo i La Pelosa
4t dia: Senderisme Parc Natural Porto Conte
Entrades i
– Grotta di Neptuno –
excursions
incloses
Centre històric L’Alguer
5è dia: Excursió península del
Sinis (Tharros) i Bosa
6è dia: Porto Torres – Dia de navegació – Port de Barcelona

El preu inclou:
• Trasllat en ferri Barcelona – Porto Torres – Barcelona
(Acomodació cabina)
• Trasllat Port – Hotel – Port
• Trasllats per les excursions indicades
• 4 nits d’hotel 3*** a L’Alguer en règim de mitja pensió
• Entrada al castell de Castelsardo
• Activitat senderisme Porto Conte (amb guia)
• Entrada Grotta di Nettuno
• Mig dia visita guiada a l’Alguer
• Entrada a les ruïnes de Tharros (amb guia)
• Entrada al castell de Malaspina (Bosa)
• Talonaris d’autofinançament
• Assegurança d’assistència en viatge
• Pòlissa de responsabilitat civil
• Gratuïtats per a professors

¡ Assistència telefònica 24h durant el viatge !
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Itàlia

Amb corresponsal i assistència 24 h !

ROMA
294€

Preus basats amb un 21% d’IVA, possible a modificacions. Basats en Temporada Baixa i en 50 persones de pagament.

1r dia: Port de Barcelona – Nit de navegació
Preu p.p.
2n dia: Port de Civitavecchia – Roma
3r dia: Roma antiga: Coliseu + fòrums –
Roma Barroca
4t dia: Ciutat del Vaticà – Trastevere
5è dia: Roma – Port de Civitavecchia –
Entrades al
Coliseu i al
Nit de navegació
Vaticà incloses
6è dia: Dia de navegació – Port de Barcelona
El preu inclou:
• Trasllats en ferri BCN – Civitavecchia –
BCN en acomodació cabina
• Trasllats en autocar privat Port – Hotel – Port
• 3 nits en hotel 3*** Roma ciutat en règim de Mitja Pensió
• Entrada al Coliseu + fòrums
• Entrada als Museus Vaticans (Inclou la Capella Sixtina)
• Guia acompanyant de l’agència
• Talonaris d’autofinançament
• Assegurança d’assistència en viatge
• Pòlissa de responsabilitat civil
• Gratuïtats per a professors
Per completar el viatge, demana’ns
l’extensió amb Nàpols i Pompeia !

TOSCANA
1r dia: Escola – Nit en ruta
2n dia: Pisa – Lucca – Montecatini
3r dia: Florència – Accademia i Uffizi
4t dia: San Gimignano – Siena
5è dia: Arezzo – Montepulciano – Port de
Civitavecchia – Nit de navegació
6è dia: Dia de navegació – Port de
Barcelona – Escola
El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

290€
Preu p.p.

+

Entrades a
la Galleria
dell’Accademia
i degli Uffizi
incloses
(Segons disponibilitat al
moment de fer la reserva)

Autocar a disposició (respectant la normativa)
Trasllats en ferri Civitavecchia – BCN en acomodació cabina
3 nits d’hotel 3*** a Montecatini en règim de Mitja Pensió
Gestió entrades a l’Accademia i els Uffizi
Guia acompanyant de l’agència
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil
Gratuïtats per a professors
Infinitat de variacions !
Afegeix la visita a Roma, a Cinque Terre...

Descobreix Itàlia amb
El viatge començarà al port de Barcelona !
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Amb seu a Roma, Florència i Venècia

VENÈCIA
FLORÈNCIA
1r dia: Escola – Nit en ruta
2n dia: Venècia – Lido di Jesolo
3r dia: Verona – Montecatini
4t dia: Pisa – Lucca
5è dia: Florència
6è dia: Siena – Port de Civitavecchia –
Nit de navegació
7è dia: Dia de navegació –
Port de Barcelona – Escola

330€

Millor preu garantit !
Truca’ns i demana el teu pressupost personalitzat
93 793 94 55 – info@viatgespoblenou.com
Possibilitat d’ampliar les nits a la necessitat del client
Consulta’ns el suplement d’avió

Preu p.p.

+

Entrades a
l’Accademia i
Galleria degli
Uffizi incloses
(Segons disponibilitat al
moment de fer la reserva)

(Vaporetto
inclòs)

El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocar a disposició (respectant la normativa)
Trasllats en ferri Civitavecchia – BCN en acomodació cabina
1 nit d’hotel 3*** a Lido de Jesolo en règim de Mitja Pensió
3 nits d’hotel 3*** a Montecatini en règim de Mitja Pensió
Trasllat en Vaporetto Punta Sabbioni – Venècia – Punta Sabbioni
Gestió entrades gratuïtes a l’Accademia i els Uffizi
Guia acompanyant de l’agència
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil
Gratuïtats per a professors

FLORÈNCIA
ROMA
1r dia: Escola – Nit en ruta
2n dia: Pisa – Lucca – Montecatini
3r dia: Florència
4t dia: Siena – Roma
5è dia: Roma antiga – Roma barroca
6è dia: Ciutat del Vaticà – Trastevere –
Port de Civitavecchia – Nit de navegació
7è dia: Port de Barcelona – Escola

345€
Preu p.p.

+

Entrades a
l’Accademia i
Galleria degli
Ufizzi incloses
(Segons disponibilitat al
moment de fer la reserva)

i al Coliseu
i al Vaticà

El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocar a disposició (respectant la normativa)
Trasllat en ferri Civitavecchia – Barcelona en acomodació cabina
2 nits d’hotel 3*** a Montecatini en Mitja Pensió
2 nits d’hotel 3*** a Roma ciutat en Mitja Pensió
Gestió entrades a l’Accademia i els Uffizi
Entrada al Coliseu
Entrada als Museus Vaticans (Incloent la Capella Sixtina)
Guia acompanyant de l’agència
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil
Gratuïtats per a professors

¡ Assistència telefònica 24h durant el viatge !
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Grans Viatges
TIROL
BAVIERA
Preus basats amb un 21% d’IVA, possible a modificacions. Basats en Temporada Baixa i en 50 persones de pagament.

1r dia: Escola – Nit en ruta
2n dia: Innsbruck
3r dia: Tirol Alpbach – Innsbruckv
4t dia: Neuschwanstein Castle –
Füssen – Munic
5è dia: Dachau – Munic
6è dia: Munic – Aeroport de Barcelona

495€
Preu p.p.

+
Entrades a Dachau
i Neuschwanstein
incloses

El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocar a disposició (respectant la normativa)
Vol Munic – Barcelona
2 nits en hotel 3*** a Innsbruck en règim de Mitja Pensió
2 nits en hotel 3*** a Munic en règim de Mitja Pensió
Entrada al Castell de Neuschwanstein
Entrada al Camp de Concentració de Dachau
Guia acompanyant de l’agència
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil
Gratuïtats per a professors
Si vols conèixer l’altra banda d’Àustria,
demana’ns el combinat Viena – Salzburg !

BAVIERA
SELVA NEGRA 317€
Preu p.p.

1r dia: Escola – Nit en ruta
2n dia: Munic
3r dia: Dachau – Munic
4t dia: Neuschwanstein – Füssen – Freiburg
5è dia: Freiburg – Nit en ruta
6è dia: Escola

Entrades a Dachau
i Neuschwanstein
incloses

El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocar a disposició (respectant la normativa)
2 nits d’alberg a Munic en règim de Mitja Pensió
1 nit d’alberg a Freiburg en règim de Mitja Pensió
Entrada al Castell de Neuschwanstein
Entrada al Camp de Concentració de Dachau
Guia acompanyant de l’agència
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil
Gratuïtats per a professors
Amb la possibiliat de gaudir del turisme verd a
la Selva Negra ! (Triberg– Titisee) o visitar la
preciosa ciutat d’Estrasburg !
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Millor preu garantit !
Truca’ns i demana el teu pressupost personalitzat
93 793 94 55 – info@viatgespoblenou.com

GRÈCIA
1r dia: Aeroport Barcelona –
Aeroport Atenes – Tolo
2n dia: Creuer illes Hydra i Spetsese – Tolo
3r dia: Excursió Argòlida (Mycenas,
Epidaure i Nafplion) – Atenes
4t dia: Acròpoli Atenes – Atenes
5è dia: Barris d’Atenes – Atemes
6è dia: Atenes – Aeroport Barcelona

520€

Possibilitat d’ampliar les nits a la necessitat del client
Consulta’ns el suplement d’avió

Preu p.p.

Entrades i
excursions
incloses

El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vol Barcelona – Atenes – Barcelona
Trasllat Aeroport Atenes – Hotel Tolo
Trasllat Hotel Atenes – Aeroport Atenes
Trasllat excursió Argòlida
2 nits d’hotel 3*** a Tolo en règim de mitja pensió
3 nits d’hotel 3*** a Atenes en règim de mitja pensió
Creuer illes Hydra i Spetsese
Gestió entrades gratuïtes escolars
Guia acompanyant de l’agència
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil
Gratuïtats per a professors

SELVA NEGRA
1r dia:
2n dia:
3r dia:
4t dia:

Escola – Nit en ruta
Estrasburg – Hotel zona Titisee
Triberg – Llac Titisee
Freiburg – Parc aquàtic cobert
Badeparadies
5è dia: EuropaPark – Nit en ruta
6è dia: Escola

355€
Preu p.p.

Entrades
incloses

El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocar a disposició (respectant la normativa)
3 nits d’hotel al cor de la Selva Negra en règim de Mitja Pensió
Entrada a les cascades de Triberg
Volta en barca pel llac Titisee
Entrada al Parc aquàtic climatitzat Badeparadies
Entrada a EuropaPark
Gestió d’entrada a l’Hemicicle d’Estrasburg
Guia acompanyant de l’agència
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil
Gratuïtats per a professors

¡ Assistència telefònica 24h durant el viatge !

EuropaPark
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França
Preus basats amb un 21% d’IVA, possible a modificacions. Basats en Temporada Baixa i en 50 persones de pagament.

CARCASSONNA
1r dia: Escola – Cotlliure – Carcassonna
2n dia: Cité de l’Espace – Toulouse
3r dia: Carcassonna – Escola
El preu inclou:
• Autocar a disposició
(respectant la normativa)
• 2 nits d’hotel 2** a Carcassonna
en règim de Mitja Pensió
• Entrada a la Cité de l’Espace + dinar
• Entrada al Castell de Cotlliure
• Entrada al Castell de Carcassonna
• Guia acompanyant de l’agència
durant el viatge
• Talonaris d’autofinançament
• Assegurança d’assistència en viatge
• Pòlissa de responsabilitat civil
• Gratuïtats per a professors

PARÍS
1r dia: Escola – Nit en ruta
2n dia: Torre Eiffel – Arc de Triomf –
Camps Elisis – Òpera
3r dia: Louvre – Ille de la Cité – Montmartre
4t dia: Barri Llatí – Barri Marais
5è dia: Disneyland Paris – Nit en ruta
6è dia: Escola

190€
Preu p.p.

Entrades
a la Cité de
l’Espace i als
Castells
incloses

355€
Preu p.p.

Entrada a
Disneyland
Paris inclosa

El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Autocar a disposició (respectant la normativa)
3 nits d’hotel 3*** a París ciutat en règim de Mitja Pensió
Gestió entrada al Louvre
Entrada a Eurodisney (dos Parcs) amb tiquet de dinar
Guia acompanyant de l’agència durant el viatge
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil
Gratuïtats per a professors

Andorra

Millor preu garantit !
Truca’ns i demana el teu pressupost personalitzat
93 793 94 55 – info@viatgespoblenou.com

ANDORRA

220€

Possibilitat d’ampliar les nits a la necessitat del client
Consulta’ns el suplement d’avió

Preu p.p.

1r dia: Escola – Parc Olímpic del Segre
(Ràfting + Piragüisme) – Andorra
2n dia: Andorra La Vella i Escaldes – Caldea
3r dia: Naturlandia – Escola
El preu inclou:
• Autocar a disposició
(respectant la normativa)
• 2 nits d’hotel 3*** a Andorra La Vella –
Escaldes o voltants en règim de Pensió Completa
• Activitat de Ràfting i Piragüisme al Parc Olímpic
del Segre (material + monitors)
• Entrada de migdia a Caldea
• Entrada a Naturlandia
• Talonaris d’autofinançament
• Assegurança d’Assistència en viatges
• Pòlissa de responsabilitat civil
• Gratuïtats per a professors

Activitats
inclòses

CREUERS PEL
MEDITERRANI !
ITADES !
M
I
L
S
E
PLAC S EN TRUCAR
GUI
NO TRI
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City Breaks

Demana’ns les visites més interessants !

DUBLÍN

Preus basats amb un 21% d’IVA, possible a modificacions. Basats en Temporada Baixa i en 50 persones de pagament.

1r dia: Aeroport de Barcelona – Dublín
2n dia: Dublín
3r dia: Dublín
4t dia: Dublín – Aeroport de Barcelona

10

395€
Preu p.p.

El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vol Barcelona – Dublín – Barcelona
Trasllats Aeroport – Hostel – Aeroport
3 nits en hostel cèntric en règim de Mitja Pensió
3 sopars en el hostel o restaurant proper
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil
Gratuïtats per a professors

AMSTERDAM
1r dia: Aeroport de Barcelona – Amsterdam
2n dia: Amsterdam
3r dia: Amsterdam
4t dia: Amsterdam – Aeroport de Barcelona

450€
Preu p.p.

El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•

Vol Barcelona – Amsterdam – Barcelona
Trasllats Aeroport – Hotel – Aeroport
3 nits en hotel 3*** ciutat en règim de Mitja Pensió
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil
Gratuïtats per a professors

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

455€
Preu p.p.

El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vol Barcelona – Londres – Barcelona
Trasllats Aeroport – Hotel – Aeroport
3 nits en hotel 3*** a Londres ciutat en règim de Mitja Pensió
Gestió entrada al British Museum i al Tate Modern
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil
Gratuïtats per a professors
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Millor preu garantit !
Truca’ns i demana el teu pressupost personalitzat
93 793 94 55 – info@viatgespoblenou.com

PRAGA
1r dia: Aeroport de Barcelona – Praga
2n dia: Praga
3r dia: Camp de Concentració de Terezín –
Praga
4t dia: Praga – Aeroport de Barcelona
El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vol Barcelona – Praga – Barcelona
Trasllats Aeroport – Hotel – Aeroport
3 nits d’hotel ciutat en règim de Mitja Pensió
Excursió a Terezín (autocar + entrada + guia)
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil
Gratuïtats per a professors

Possibilitat d’ampliar les nits a la necessitat del client

330€
Preu p.p.

Excursió a
Terezín
inclosa

BERLÍN
1r dia: Aeroport de Barcelona – Berlín
2n dia: Berlín
3r dia: Camp de Concentració
de Sachsenhausen – Berlín
4t dia: Berlín – Aeroport de Barcelona
El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

385€
Preu p.p.

Excursió a
Sachsenhausen
inclosa

Vol Barcelona – Berlín – Barcelona
Trasllats Aeroport – Hotel – Aeroport
3 nits d’hotel ciutat en règim de Mitja Pensió
Excursió a Sachsenhausen (autocar + entrada + guia)
Gestió entrada al Reichstag (Parlament)
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil
Gratuïtats per a professors

¡ Assistència telefònica 24h durant el viatge !
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City Breaks

Preus basats amb un 21% d’IVA, possible a modificacions. Basats en Temporada Baixa i en 50 persones de pagament.

LISBOA
1r dia: Aeroport de Barcelona – Lisboa
2n dia: Lisboa
3r dia: Lisboa
4t dia: Lisboa – Aeroport de Barcelona

Preu p.p.

El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•

Vol Barcelona – Lisboa – Barcelona
Trasllats Aeroport – Hostal – Aeroport
3 nits d’hostal ciutat en règim de Mitja Pensió
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil
Gratuïtats per a professors

BUDAPEST
1r dia: Aeroport de Barcelona – Budapest
2n dia: Budapest
3r dia: Budapest
4t dia: Budapest– Aeroport de Barcelona

350€
Preu p.p.

El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•

Vol Barcelona – Budapest – Barcelona
Trasllats Aeroport – Hotel – Aeroport
3 nits en hotel ciutat en règim de Mitja Pensió
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil
Gratuïtats per a professors

VIENA
1r dia: Aeroport de Barcelona – Viena
2n dia: Viena
3r dia: Viena
4t dia: Viena – Aeroport de Barcelona
El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•
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350€

Vol Barcelona – Viena – Barcelona
Trasllat Aeroport – Hotel – Aeroport
3 nits d’hotel ciutat en règim de Mitja Pensió
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil
Gratuïtats per a professors

375€
Preu p.p.

Espanya
VALÈNCIA
1r dia: Escola – Vall d’Uixó – València
2n dia: Ciutat de les Arts i les Ciències – València
3r dia: Peñíscola – Escola
El preu inclou:
• Autocar a disposició (respectant la normativa)
• 2 nits d’hotel 3*** a València en règim
de Mitja Pensió
• Passeig en barca a la Cova de Sant Josep
• Entrada a la Ciutat de les Arts i les Ciències
• Guia acompanyant de l’agència durant el viatge
• Talonaris d’autofinançament
• Assegurança d’assistència en viatge
• Pòlissa de responsabilitat civil
• Gratuïtats per a professors

ANDALUSIA
1r dia:
2n dia:
3r dia:
4t dia:
5è dia:
6è dia:

Escola – Nit en ruta
Còrdova – Sevilla
Sevilla
Sevilla – Granada
Granada – Nit en ruta
Arribada a l’escola

Millor preu garantit !
Truca’ns i demana el teu pressupost personalitzat
93 793 94 55 – info@viatgespoblenou.com

186€
Preu p.p.

Possibilitat d’ampliar les nits a la necessitat del client
Consulta’ns el suplement d’avió

Entrada a
les Coves de
Sant Josep, a
la Vall d’Uixó
i al C.A.C.

270€
Preu p.p.

Entrada a
l’Alhambra
El preu inclou:
inclosa
• Autocar a disposició (respectant la normativa)
• 2 nits d’hotel 3*** a Sevilla en règim de Mitja Pensió
• 1 nit d’hotel 3*** a Granada en règim de Mitja Pensió
• Entrada a l’Alhambra
• Guia acompanyant de l’agència durant el viatge
• Talonaris d’autofinançament
• Assegurança d’assistència en viatge
• Pòlissa de responsabilitat civil
• Gratuïtats per a professors

MADRID
1r dia: Escola – Madrid
2n dia: Museu del Prado – Madrid dels Àustries
3r dia: Excursió a Toledo
4t dia: Museu Reina Sofia – El Retiro
– Madrid centre
5è dia: Madrid – Saragossa – Escola
El preu inclou:
• Autocar a disposició (respectant la normativa)
• 4 nits d’hotel 3***/hostal cèntric a Madrid
en règim de Mitja Pensió
• Entrades al Museu del Prado i al Museu Reina Sofia
• Guia acompanyant de l’agència
• Talonaris d’autofinançament
• Assegurança d’assistència en viatge
• Pòlissa de responsabilitat civil
• Gratuïtats per a professors

270€
Preu p.p.

Entrades al
Museo del
Prado i al
Reina Sofia
incloses

¡ Assistència telefònica 24h durant el viatge !
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Espanya

Preus basats amb un 21% d’IVA, possible a modificacions. Basats en Temporada Baixa i en 50 persones de pagament.

CANTÀBRIA
1r dia: Escola – Santander – Suances
2n dia: Activitat d’Espeleologia – Activitat
Descens en canoes
3r dia: Fuente Dé – Potes –
San Vicente de la Barquera
4t dia: Santillana del Mar – Neocueva
Altamira – Activitat de Surf –
Suances
5è dia: Bilbao – Escola

294€
Preu p.p.

Tot inclòs

El preu inclou:
• Autocar a disposició (respectant la normativa)
• 4 nits d’hotel a Suances o voltants
en règim de Pensió Completa
• Entrada Neocueva Altamira
• Telefèric Fuente Dé
• Activitat Espeleologia (material + monitors)
• Descens en canoes (material + monitors)
• Activitat de Surf (material + monitors)
• Guia acompanyant de l’agència
• Talonaris d’autofinançament
• Assegurança d’assistència en viatge
• Pòlissa de responsabilitat civil
• Gratuïtats per a professors

PAÍS BASC
1r dia: Escola – Olite – San Sebastián
2n dia: Activitat de Traineres – Parc
Geològic Zumaia
3r dia: Activitat de Surf (Zarautz) –
San Sebastián
4t dia: Portugalete – Casc antic Bilbao
5è dia: Guggenheim – Escola

320€
Preu p.p.

Activitats
incloses

El preu inclou:
• Autocar a disposició (respectant la normativa)
• 3 nits en hostel a San Sebastián en règim de Mitja Pensió
• 1 nit en hostel a Bilbao en règim de Mitja Pensió
• Visita guiada al Parc Geològic Zumaia
• Activitat de Traineres (material + monitors)
• Activitat de Surf (material + monitors)
• Entrada al Guggenheim
• ‘Barquilla’ a Portugalete
• Guia acompanyant de l’agència
• Talonaris d’autofinançament
• Assegurança d’assistència en viatge
• Pòlissa de responsabilitat civil
• Gratuïtats per a professors
Possibilitat de sopar en una Sidreria típica !
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Espanya
OSCA
1r dia: Escola – Jaca
2n dia: Activitats d’Aventura
3r dia: Coves de Güixes – Canfranc
4t dia: Jaca – Saragossa – Escola

Millor preu garantit !
Truca’ns i demana el teu pressupost personalitzat
93 793 94 55 – info@viatgespoblenou.com

255€

Possibilitat d’ampliar les nits a la necessitat del client
Consulta’ns el suplement d’avió

Preu p.p.

El preu inclou:

Activitats
incloses
• Autocar a disposició
(respectant la normativa)
• 3 nits d’hotel 3*** a Jaca o voltants
en règim de Pensió Completa
• Activitats d’Aventura: ràfting + circuit multiaventura
(monitors + material inclòs)
• Entrada a l’Estació Internacional del Ferrocarril
• Entrada a la reproducció de les Coves Güixes
• Talonaris d’autofinançament
• Assegurança d’assistència en viatge
• Pòlissa de responsabilitat civil
• Gratuïtats per a professors

TENERIFE
1r dia: Aeroport Barcelona – Tenerife
2n dia: Excursió al Teide
3r dia: Navegació en vaixell per observació
de Cetacis “Playa de los Gigantes”
4t dia: Entrada a Siam Park
5è dia: Excursió a Garachico – Aeroport
Tenerife – Aeroport Barcelona

480€
Preu p.p.

Tot inclòs

El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vol Barcelona – Tenerife – Barcelona
Trasllat Aeroport – Hotel – Aeroport
Autocar per fer les excursions cada dia
4 nits d’hotel 3*** a Puerto de la Cruz o voltants
en règim de Pensió Completa
Excursió al Teide a la posta de sol i observació de les estrelles
Sortida amb vaixell per observació de Cetacis
Entrada de dia al Siam Park
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil
Gratuïtats per a professors

¡ Assistència telefònica 24h durant el viatge !
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Balears
MENORCA

Preus basats amb un 21% d’IVA, possible a modificacions. Basats en Temporada Baixa i en 50 persones de pagament.

ACTIVA
1r dia: Port de Barcelona – Nit de navegació
2n dia: Ciutadella – Activitat de Caiac
3r dia: Dia d’excursió per la illa
4t dia: Activitat de Paddle Surf – Ciutadella
5è dia: Port de Menorca – Dia de navegació
– Port de Barcelona

285€
Preu p.p.

Tot inclòs

El preu inclou:
• Ferri Barcelona – Menorca – Barcelona. Acomodació en
butaca (professors anada amb cabina)
• Dinar calent en el ferri (dia de tornada)
• Trasllat en autocar Port – Alberg – Port
• 3 nits en alberg a Ciutadella o voltants
en règim de Pensió Completa
• Activitat de Caiac (material + monitors)
• Activitat de Paddle Surf (material + monitors)
• Autocar excursió de dia
• Talonaris d’autofinançament
• Assegurança d’assistència en viatge
• Pòlissa de responsabilitat civil
• Gratuïtats per a professors

MALLORCA
ACTIVA

390€

1r dia: Port de Barcelona – Nit de navegació
2n dia: Port de Mallorca – Alcúdia o voltants
3r dia: La Victòria (Canoes i Paddle Surf)
4t dia: Palma de Mallorca
5è dia: Sóller i Valldemossa
6è dia: Port de Mallorca – Port de Barcelona

Preu p.p.

Tot inclòs

El preu inclou:
• Ferri Barcelona – Mallorca – Barcelona. Acomodació
butaca (professors anada amb cabina)
• Dinar calent en el ferri (dia de tornada)
• Trasllat en autocar Port – Alberg – Port
• 4 nits d’hotel 3*** a Alcúdia o voltants
en règim de Pensió Completa
• Excursió amb autocar a La Victòria
• Activitats aquàtiques a La Victòria (material + monitors)
• Excursió en autocar a Palma de Mallorca
• Dinar en restaurant a Palma de Mallorca
• Excursió en autocar a Sóller i Valldemossa
• Guia local a Sóller i Valldemossa
• Dinar en restaurant a Sóller
• Talonaris d’autofinançament
• Assegurança d’assistència en viatge
• Pòlissa de responsabilitat civil
• Gratuïtats per a professors
Combina les activitats que més t’agradin.
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Consulta’ns !

Catalunya
PALLARS
1r dia: Escola – Sort – Bosc Vertical
2n dia: Excursió en 4x4 al Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
3r dia: Ràfting – Escola
El preu inclou:
• Autocar a disposició (respectant la normativa)
• 2 nits d’hotel 3*** cèntric a Sort
•
•

Millor preu garantit !
Truca’ns i demana el teu pressupost personalitzat
93 793 94 55 – info@viatgespoblenou.com

198€
Preu p.p.

Possibilitat d’ampliar les nits a la necessitat del client
Consulta’ns el suplement d’avió

Tot inclòs

en règim de Pensió Completa
Activitat al Bosc Vertical (material + monitors)
Excursió al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici (trasllat en 4x4 + guia)
Activitat de Ràfting (material + monitors)
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil

•
•
•
•
• Gratuïtats per a professors

DELTA DE L’EBRE 225€

1r dia: Escola – Hotel – Recorregut en bicicleta
per la Llacuna del Delta
2n dia: Caiac – Activitat Multiaventura
3r dia: Port Aventura – Escola
El preu inclou:
• Autocar a disposició (respectant la normativa)
• 2 nits d’hotel 2** a Ampolla o voltants
•
•
•
•
•
•
•
•

Tot inclòs

en règim de Pensió Completa
Recorregut en bicicleta (material + guia)
Activitat de Multiaventura: Quads, Tir amb arc,
Escalada, Ponts tibetans, Tirolines, Pista tipus “Americana”
(material + monitors)
Activitat de Caiac (material + monitors)
Entrada a Port Aventura
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil
Gratuïtats per a professors

VALL D’ARAN
1r dia: Escola – Vielha
2n dia: Ràfting – Parc d’Aventura Vertical
3r dia: Activitat de Senderisme “AranPark”
– Patinatge sobre gel
4t dia: Vielha – Escola
El preu inclou:
• Autocar a disposició (respectant la normativa)
• 3 nits d’hotel 2** a Vielha en règim
•
•
•
•
•
•
•
•

Preu p.p.

245€
Preu p.p.

Tot inclòs

de Pensió Completa
Activitat de Ràfting (material + monitors)
Activitat al Parc d’aventura Vertical (material + monitors)
Activitat de Senderisme al Parc Natural AranPark (amb guia)
Patinatge sobre gel (material)
Talonaris d’autofinançament
Assegurança d’assistència en viatge
Pòlissa de responsabilitat civil

Gratuïtats per a professors

¡ Assistència telefònica 24h durant el viatge !
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Catalunya
CALA POLA
AMB INSTAL·LACIONS
DE GIVEROLA RESORT
Dia 1: Escola – Cala Pola – Activitats
Dia 2: Activitats
Dia 3: Activitats Escola

184€
Preu p.p.

Tot inclòs

El preu inclou:
• Trasllat en autocar Escola – Cala Pola – Escola
• 2 nits d’allotjament a Cala Pola en règim
de Pensió Completa (Allotjats en tendes bangalies)
• Activitats: Caiac, xurro, immersió, snorkel, jocs de platja,
tir amb arc i ruta d’orientació.
• Material + monitoratge
• Activitats d’animació nocturnes
• Talonaris d’autofinançament
• Assegurança d’assistència en viatge
• Pòlissa de responsabilitat civil
• Gratuïtats per a professors
Pistes de Tennis, Piscina climatitzada, Pista de
Voleibol, Camp de Fútbol, Camp de Bàsquet, Minigolf
i molt més! Visita la web i comprova–ho tu mateix:

www.giverola–resort.com
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u d’encarregar
Els professors només us he
acte als pares.
de passar el nostre cont
10/12 alumnes,
Posem un monitor per cada
s de la sortida
que els acompanyaran de
a. Presentació
de l’escola fins a la tornad
a abans a tots
dels monitors una setman
b els pares les
els alumnes. Ens reunim am
ries. Contracte
vegades que siguin necessà
r alumne. Ens
de viatge personalitzat pe
ent del viatge
encarreguem del cobram
directament als alumnes.
u de preocupar
Ho organitzem tot. No us he
de res !

Setmanes Blaves
i Verdes

colònies

Possibilitat d’ampliar les nits a la necessitat del client
Consulta’ns el suplement d’avió
STRE CATÀLEG
NS
CO ULTA ELS PREUS AL NO
WEB
DE COLÒNIES O AL NOSTRE

www.viatgespoblenou.com

Càmping

Stel

nou.com

vpncolonies@viatgespoble

Centre d’Activitats

Platja de Fenals
Club Hotel

Cala Giverola
Camping

La Pola

Cala Giverola
Cala Pola
Platja de Fenals
erdà
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Càmpin

Setmanes
Blanques
• Esquí a Port del Comte
• Esquí a La Cerdanya
• Esquí a França
Sistema de treball únic
Monitoratge les 24 h
STRE CATÀLEG
CONSULTA ELS PREUS AL NO
D’ESQUÍ O AL NOSTRE WEB:

www.viatgespoblenou.com

om
skiboom@viatgespoblenou.c

esquí
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com

espoblenou.

www.viatg

93 793 94 55

escola@skbcatalunya.co
m
albert@viatgespoblen
ou.com

Tel. 650 44 03 54

VISITEU LES NOSTRES

colònies

PÀGINES

WEB !
www.viatgespoble
nou.com
www.skbcataluny
a.com

colònies

T. 93 793 94 55

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 !

ORGANITZACIÓ TÈCNICA:

VIATGES POBLENOU SL
GC 65 MD

estudiants@viatgespoblenou.com
skiboom@viatgespoblenou.com

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
www.viatgespoblenou.com

