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Tel. 93 793 94 55

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.
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.
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 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.

Per què 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 A 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 !

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.

CAP DE SETMANA DE SUPERVISIÓ PEL PROFESSORAT
Volem transparència màxima, per tant us convidem
a supervisar prèviament el producte.

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.
Aprofitem l’ocasió per agraïr un any més la
confiança dipositada amb Viatges Poblenou
i us convidem a tots a viatjar amb nosaltres.
Passeu pàgina i viatgeu amb nosaltres !

Coneix la nostra escola d’esquí

Skb Catalunya
amb registre oficial al Consell Català de l’Esport
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www.skbcatalunya.com

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 que el grup està llogant el material amb l’ajuda dels
nostres monitors d’esquí Skb, el nostre cap de monitors ja té
els forfaits preparats per poder començar immediatament la
jornada d’esquí.

4.

Jornades d’esquí en grups reduïts. Distribució de grups segons
modalitat, esquí o snowboard i nivell.

5.

Equip format pels millors professionals de la neu dedicats
absolutament als alumnes. Estan amb ells durant tota la jornada
d’esquí !

6.

Durant els àpats el grup quedarà a càrrec del nostre equip de
monitors de lleure Skiboom.

7.

Un cop finalitzada la jornada d’esquí els alumnes estaran en
mans dels monitors de lleure. Dinamització del grup, tot fent
activitats de tarda i de nit (trineus, tir amb arc, karaoke ...).

8.

L’última tarda gaudirem d’una xocolatada i per la nit festa
discoteca.

9.

Al final de l’estada lliurament de diplomes.

Recordeu que disposeu de 2 coordinadors (el d’esquí i el de
lleure), els quals vetllaran perquè tot surti rodó i a qui us
podreu adreçar en tot moment, les 24 hores del dia !
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Monitors tot el dia !

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

Garantia total de neu !

PER QUÈ PORT DEL COMTE ?
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El preu inclou:
Autocar d’anada i tornada
Allotjament en hotel en Pensió Completa
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
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

El preu no inclou:
• Assistència a la sortida per part de personal
de Viatges Poblenou (opcional)
• Material d’esquí
• Material d’snow
(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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Monitors tot el dia !

Noves instal.lacions
• Millora qualitativa de la cuina
• Tracte familiar
• Àmplies habitacions i sales per fer activitats
•

L’únic hotel a peu de pistes a Port del Comte reobre
les portes. Fruit del canvi de direcció, l’hotel ha estat
completament reformat, millorant en tots els aspectes:
instal.lacions, menjar, tracte humà...

Veniu a estrenar el nou hotel !
Temporada
Promoció

Temporada
Baixa

Temporada
Mitja

1 nit + 2 dies

173 €

193 €

206 €

2 nits + 3 dies

244 €

264 €

279 €

3 nits + 4 dies

315 €

348 €

348 €

4 nits + 5 dies

359 €

425 €

425 €

5 nits + 5 dies

397 €

466 €

466 €

TEMPORADA PROMOCIONAL:

Setmanes del 6 al 10 març, del 13 al 17 de març
i del 20 al 24 març
TEMPORADA BAIXA: De dilluns a dimecres
TEMPORADA MITJA: De dimecres a divendres
TEMPORADA ALTA: Nadal, festius, ponts i caps de setmana

Informar als nostres clients que si s’allotgen a l’hotel, gaudiran d’una gran millora, amb un mínim d’increment en el
preu. Tenint en compte la inversió feta per part de la nova
direcció de l’hotel, des de Viatges Poblenou s’ha treballat
per aconseguir una bona relació qualitat - preu.

Esquí
d’ dia
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El preu inclou:
• Autocar d’anada i tornada
• Forfait
• Classes d’esquí tot el dia
(cap nen esquia sol!)

• Assegurança i material

(esquí, botes, pals i casc)

Temporada Baixa

Temporada Mitja

64 €

69 €

Preus calculats amb el 21% d’IVA Temporades d’esquí/dia, a consultar
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Presentació
Benvolguts amics,
De nou, aquest curs 2022-23, 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!
Estem orgullosos d’informar-vos que podem oferir unes
colònies, al haver trobat un lloc amb unes instal lacions
espectaculars, en un Càmping de Primera i de 5*****
amb equipaments multidisciplinaris, en una situació
excepcional al costat de Port Aventura, per aquells que hi
vulguin anar. Molt proper al tarragonès i al Delta de l’Ebre.
En Pensió Completa amb restaurant casolà.
Per a qui conegui les colònies que haviem fet a Cala
Giverola, estem en disposició de dir-vos que hem
aconseguit un complexe encara millor.
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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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 !
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 !
Càmping a

Vilanova

s
Centre d’Activitat

Platja de Fenals

Platja de Fenals

Els nostres “Centres al Mar”

Club Marítim Fenals

Els nostres programes consten de
4 activitats diferents al dia, estan
dissenyats per entretenir als nois i
noies durant tota la jornada amb
l’ajut i la dedicació dels nostres
monitors.
Sempre amb la màxima seguretat i
amb bons equipaments.
Els programes es podran canviar a
gust del client !
I per la nit, també us esperen
diferents entreteniments:
Discoteca, jocs i gimcanes !

sses
a
p
s
e
u
d
A
ja !
de la plat

ACTIVITATS
Xurro
Parasailing
Tir amb Arc
BTT
Immersió amb botelles
Jocs de platja
Snorkel
Esquí Nàutic
Caiac
Speed Boat (Volta en barca)
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Platja de Fenals

Els nostres
Els nostres
“Programes
“Centres al Mar”

INSTAL.LACIONS

Hotel
Surf-Mar

Recepció 24 h
Restaurant (Tots els serveis)
Bufet lliure
Aire condicionat
Calefacció
Bar
Racó d’Internet
Piscina exterior de
temporada per a adults
Piscina exterior per a nens/es
Gran Jardí
Zona de jocs per a nens/es
Animació diària i nocturna
Pàrquing i Garatge
2 Pistes de Tennis
Minigolf
Servei mèdic

Tennis / Minigolf

Platja de Fenals

Fins al
19 de maig

A partir del
20 de maig

1 nit / 2 dies

104€

112€

2 nits / 3 dies

149€

169€

3 nits / 4 dies

199€

226€

4 nits / 5 dies

240€

269€
IVA inclòs
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El preu inclou:
•
•
•
•
•
•

Pensió Completa a l’hotel Surf-Mar 4**** a Fenals
Activitats segons programa
Assegurança d’accidents i responsabilitat civil
Una plaça de professor gratuïta per cada 25 alumnes
2/3 monitors per grup de 20 nens/es
Assistència i tràmits en totes les activitats

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

Platja de Fenals

Els nostres “Programes al Mar”

Activitats Extres !
Volta amb barca

Fly-Fish

Water World

Slyde

Parasailing
PLANNING ABRIL
1r DIA
de 9 a
9.30 h

de 9.30
a 11 h

ARRIBADA I
ALLOTJAMENT

PLANNING MAIG / JUNY

2n DIA

3r DIA

ESMORZAR

ESMORZAR

PARC ARBRE
AVENTURA

PROVA D’AIGUA

2n DIA

3r DIA

ESMORZAR

ESMORZAR

JOCS DE PLATJA

IMMERSIÓ

PROVA D’AIGUA

BTT

TIR AMB ARC

DINAR

DINAR

DINAR

XURRO

SNORKEL

de 9 a
9.30 h

CAIAC

de 9.30
a 11 h

MINIGOLF

d’11 a
12.30 h

13 h

1r DIA

ARRIBADA I
ALLOTJAMENT

d’11 a
12.30 h

DINAR

DINAR

RUTA D'ORIENTACIÓ

TIR AMB ARC

de 15.30
a 17 h

DINAR

COMIAT

RUTA D'ORIENTACIÓ

13 h

de 15.30
a 17 h

JOCS DE PLATJA

de 17
a 18.30 h

COMIAT

CAIAC

SNORKEL

de 17
a 18.30 h

20 h

SOPAR

SOPAR

20 h

SOPAR

SOPAR

22 h

KARAOKE

DISCO

22 h

KARAOKE

DISCO
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Càmping a Vilanova
Càmping a Vilanova

Maig/Juny

1 nit / 2 dies

151 €

2 nits / 3 dies

210 €

3 nits / 4 dies

250 €

4 nits / 5 dies

310 €

Els nostres “Centres al Mar”

IVA inclòs

DIA 1

Primària Grup 1
Primària Grup 2
1r i 2n d'ESO
3r i 4t d'ESO

10 - 11 h

11 - 12 h

12 - 13 h

RÀFTING

GIMCANA

TALLER NÀUTIC

ESPORTS A LA SORRA

ORIENTACIÓ

ORIENTACIÓ

ESPORTS

GIMCANA

TALLER NÀUTIC

BIGSUP
(Tabla gegant de Paddel Surf)

INFLABLES NÀUTICS
O-KTPL OPEN KAYAK TRIPLE
(Només ESO)

El preu inclou:
• Càmping de 5***** a Vilanova i la Geltrú en Pensió Completa
• Activitats segons programa dividits en grups de Primària
i Subgrups
• Assegurança d’accidents i responsabilitat civil
• Una plaça de professor gratuïta per cada 25 alumnes
• 2/3 monitors per grup de 20 nens/es
• Assistència i tràmits en totes les activitats

El preu no inclou:
• Dinar del primer día
• Autocar
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Recorda que comptem amb el
nostre departament de

Viatges Fi de Curs

Demana'ns el teu pressupost a
estudiants@viatgespoblenou.com
o al Tel. 93 793 94 55

P re s s u p

ost en

24 - 48 h
11

COLÒNIES
ESQUÍ

&

No t’oblidis del nostre catàleg de

Viatges Fi de Curs !
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

admin@viatgespoblenou.com

Urbanització Vistamar
C/ Mirador de Grimola, 23
08396 Sant Cebrià de Vallalta (Bústia 209)
Mòbil 649 91 04 77
Tel. 93 793 94 55

NOSTRA
VISITEU LA EB!
PÀGINA W
m
blenou.co
gespo
www.viat

