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coloniesinterior@viatgespoblenou.com
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24 - 48 h

colòniesEls temps evolucionen i 
les nostres colònies també 

Obre el catàleg i sorprèn-te !
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De nou, aquest curs 2019-2020, 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 el 100% als alumnes 
i professors.

Fa més de 25 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.

ELS NOSTRES CENTRES:

Presentació
Benvolguts amics,

Passeu pàgina i viatgeu amb nosaltres !

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 !

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 !

Terra 
Alta

Bages
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INSTAL.LACIONS

Recepció

Bar

Restaurants

Gran Piscina Coberta 
climatitzada

Diferents espais d’oci

Sales de Reunions

Sala de Cinema

Sala Xef

Parc Infantil

Wi-fi

Instal.lacions 
Bike-Friendly

El Vilar Rural és un hotel de 4**** 
situat a la comarca de la Terra Alta, 
una porta d’entrada per a descobrir 
els paratges naturals que ens 
envolten, on oliveres, vinyes i parets 
de roca, s’obren davant piscines 
naturals d’aigües cristal.lines, els 
Estrets d’Arnes, el Parc Natural dels 
Ports i el Matarraña.

Us proposem un gran ventall 
d’activitats esportives, aquàtiques, 
d’aventura, lúdiques, culturals i de 
lleure !

VILAR RURAL El nostre allotjament a la Terra Alta
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El nostre allotjament al Bages

El Vilar Rural és un hotel de 3*** 
amb una estructura molt semblant 
a la d’una vila, amb habitacions al 
voltant de dos carrers i amb la seva 
plaça principal com a tots els pobles.

La meravella del Vilar és el seu mira-
dor amb unes vistes espectaculars.

El nostre centre amb vistes sobre 
el Castell de Cardona, les Mines 
de Sal i la Vall del Cardener !

VILAR RURAL

INSTAL.LACIONS

Recepció

Bar

Restaurants

Gran Piscina Coberta 
climatitzada

Diferents espais d’oci

Sales de Reunions

Sala de Cinema

Sala Xef

Parc Infantil

Wi-fi

Instal.lacions 
Bike-Friendly
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ROBÒTICA

GEOCACHING

DRONS

ZORB BALL

DENVER

KARS

PAINTBALL 

VIRTUAL REALITY

PACK SOFT PACK HARD PACK EXTREM

US PROPOSEM TRES PACKS: SOFT, HARD I EXTREM 
Pots combinar les activitats amb més descàrrega d'adrenalina 

i passar unes colònies plenes d’emocions !

SOFT
EXPERIENCE

• Humor Amarillo

• Double Scooter

• Cross Skating

• Archery Tag

• PS4

HARD
EXPERIENCE

• Humor Amarillo

• Denver

• Robòtica

• Làser Tag

• Trampolin Games

• Holi Party

EXTREM
EXPERIENCE

• Humor Amarillo
• Drons
• Paintball
• Impressió 3D
• Karts Elèctrics
• PS4 Virtual 

Reality Games
• Bubble & Foam Party

PACKS DESTACATS 
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ARCHERY TAG

HUMOR AMARILLO CROSS SKATING

LLANXA TELEDIRIGIDA

BTT

TEAM BUILDING

DENVER

GLADIATOR

ACTIVITATS
Us convidem a gaudir d'un cap de setmana en família en un dels nostres allotjaments de 

4**** per poder experimentar el que seran les Colònies Escolars a Viatges Poblenou

Confia i vine amb nosaltres!!
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PROGRAMES

1r dia 2n dia

de 9.30 
a 11 h

ARRIBADA
I

ALLOTJAMENT

ESMORZAR

ARCHERY TAG

d’11 a 
12.30 h

DENVER FESTA ESCUMA

de 13 a 
15 h DINAR

de 15.30 
a 17 h

DRONS

COMIAT

de 17 
a 17.30 h BERENAR

de 17.30 
a 19 h

KARS

20 h SOPAR

22 h FLUO DISCO

Els nostres programes consten de 4 activitats diferents al dia:

AVENTURA, ENGINY, ESCÈNIQUES I AMBIENTALS
El nostre objectiu és entretenir els nois i noies durant tota la jornada, amb l’ajut i la dedicació dels nostres monitors. 

I per la nit, seguirem gaudint d’un gran ventall d’activitats com Làser Tag, Disco, Just Dance, Jocs i Gimcanes !

Tot sota la máxima seguretat i amb els millors materials. 
Els programes els podràs crear el teu gust, escollint aquelles activitats que més us agradin.
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1r dia 2n dia 3r dia

de 9.30 
a 11 h

ARRIBADA
I

ALLOTJAMENT

ESMORZAR

ARCHERY TAG BTT

d’11 a 12.30 h

DENVER
HUMOR 

AMARILLO PAINTBALL

de 13 a 15 h DINAR

de 15.30 
a 17 h

DRONS ROBÒTICA

COMIAT

de 17 
a 17.30 h BERENAR

de 17.30 
a 19 h

KARS FESTA ESCUMA

20 h SOPAR

22 h LASER TAG FLUO DISCO

Les Colònies Escolars són una experiència 
educativa que permet als infants i als joves 
conviure amb els companys/es i mestres.

PROGRAMES

Tenim una gran varietat 
de propostes !

Planifica ja les teves Colònies Escolars 

per a tots els cicles educatius ! 

EI, CI, CM i CS
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Els nostres “Centres al Mar”

1r dia 2n dia 3r dia 4t dia
de 9 a 

a 9.30 h ESMORZAR

de 9.30 
a 11 h

ARRIBADA
I

ALLOTJAMENT

ARCHERY TAG BTT ZORB BALL

d'11 a 
12.30 h

DENVER GLADIATOR PAINTBALL HUMOR 
AMARILLO

de 13 a 15 h DINAR

de 15.30 
a 17 h

DRONS ROBÒTICA TEAMBUILDING

COMIAT

de 17 
a 17.30 h BERENAR

de 17.30 
a 19 h

KARS JUMPING FESTA ESCUMA

20 h SOPAR

22 h LASER TAG VIRTUAL REALITY FLUO DISCO

A través de les nostres Colònies Escolars ajudem 

a les aules a transmetre valors i coneixements
Tant el Vilar de Cardona com el Vilar d'Arnes, es troben situats en entorns naturals i amb paisatges espectaculars. 

Els dos vilars, estan equipats amb unes instal.lacions immillorables per a realitzar activitats esportives, 
activitats a la natura i sobretot activitats de cooperació.

Entre tot l’equip fem d’aquestes Colònies l’elecció més natural i saludable per a la diversió i la convivència !

PROGRAMES
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1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 5è dia
de 9 a 

a 9.30 h ESMORZAR

de 9.30 
a 11 h

ARRIBADA
I

ALLOTJAMENT

ARCHERY TAG BTT ZORB BALL CIRCUS

d'11 a 
12.30 h

DENVER GLADIATOR PAINTBALL HUMOR 
AMARILLO BIG GAMES

de 13 a 15 h DINAR

de 15.30 
a 17 h

DRONS ROBÒTICA TEAMBUILDING ALTERNATIVE 
SPORT

COMIAT

de 17 a 17.30 h BERENAR

de 17.30 
a 19 h

KARS JUMPING CROSS SKATING FESTA ESCUMA

20 h SOPAR

22 h LASER TAG VIRTUAL REALITY JUST DANCE FLUO DISCO

PROGRAMES
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Els nostres “Centres al Mar”

Vilars 
Rurals

Temporada 
Baixa

Temporada 
Alta

 1 nit / 2 dies 105 € 110 €

 2 nits / 3 dies 155 € 175 €

 3 nits / 4 dies 190€ 205€

 4 nits / 5 dies 225€ 235€

 El preu inclou: 

• Pensió Completa al Vilar Rural
• Activitats segons programa
• Assegurança de responsabilitat civil
• Una plaça de profesor/a gratuïta per cada 25 alumnes
•   2/3 monitors/es per grup de 20 nens/es
• Assistència i tràmits en totes les activitats
• Butlletes d’autofinançament

IVA inclòs

 El preu no inclou: 

• Dinar del primer dia
• Autocar*
* Consulteu preu, grans descomptes per grups grans

PREUS TEMPORADA 2019-2020

ACTIVITATS EXTRES !
En els nostres vilars tindreu temps per gaudir, descobrir nous entorns i realitzar activitats diferents !

Port Aventura 

Motorland

Dinopolis

Barrancs

Xurro

Via Ferrata

Paddle Surf
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Urbanització Vistamar
C/ Mirador de Grimola, 23
08396 Sant Cebrià de Vallalta (Bústia 209)
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

coloniesinterior@viatgespoblenou.com
vpncolonies@viatgespoblenou.com

VISITEU LA NOSTRA 

PÀGINA WEB!

www.viatgespoblenou.com

www.viatgespoblenou.com

Setmanes BLAVES i VERDES

VISITEU LES NOSTRES PÀGINES WEB ! www.viatgespoblenou.comwww.skbcatalunya.com

escola@skbcatalunya.com
albert@viatgespoblenou.com

Tel. 650 44 03 54
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Amb monitors d’esquí i lleure tot el dia !

Sens dubte, la millor fórmula per 

gaudir de la neu a peu de pistes !

www.viatgespoblenou.com

93 793 94 55

esquí

Hotel Port 1730

Totalment reformat

Estrenareu hotel !

Reobertura hotel

a peu de pistes!

T. 93 793 94 55

Visiteu la nostra PÀGINA WEB !    www.viatgespoblenou.com 

Pressupost  en 
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FI DE CURS

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

colònies


