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10 RAONS

PER FER EL VOSTRE VIATGE D'ESTUDIS AMB
VIATGES PUJOL

1. Som especialistes, des del 1983, en viatges d'estudis. Als anys vuitanta vam ser pioners en la
preparació d'aquests viatges, sobretot a Itàlia, experiència acreditada per milers d'estudiants,
principalment de Catalunya, que van tenir l'oportunitat de conèixer Europa amb autocar i a uns
preus excepcionals.
El 2019 complirem 36 anys organitzant viatges per al col·lectiu estudiantil. Podeu
demanar referències d'altres escoles.

2.

Viatges Pujol S.A. és una empresa fundada l'any 1983. Estem situats al cor de Barcelona,
a l'Eixample, i, encara que habitualment organitzem els nostres viatges per telèfon i per correu
electrònic, estarem encantats que, si podeu, ens feu una visita personal. L'any 1993, Viatges Pujol
va obtenir el Diploma Turístic de Catalunya, atorgat per la Generalitat, en reconeixement de la
nostra contribució al foment del turismo a Catalunya. Disposem del títol llicència GC 150. Som
membres de la ACAVE (Associació Empresarial d´Agències de Viatge) i agència autoritzada IATA
(International Air TransportAssociation).

3.

Coneixem de primera mà la majoria de les destinacions que més ens sol·liciteu, així com
una gran part dels allotjaments que us recomanem. A més, la pròpia experiència positiva i les
referències de les escoles ens recolzen per recomanar-los.

4.

Treballem amb companyies d´autocars d´absoluta confiança i amb totes les garanties de
compliment de la normativa legal. Els conductors están molt acostumats a viatjar amb grups
escolars.

5.

Us podem ajudar a finançar el vostre viatge. Com? Facilitant de forma gratuïta talonaris per
al sorteig d'un viatge i pel qual podeu obtenir fins a 200 euros per alumne (es facilita 1 talonari
de 100 números per cada alumne inscrit al viatge).

6.

Sabem que els estudiants són els protagonistes d'aquests viatges. Però també sabem que els
professors/acompanyants tenen un paper molt important i gens secundari, tant en la preparació
com en el desenvolupament dels viatges. Per això, ens esforcem a facilitar-los al màxim la seva
tasca i intentem complir sempre que és possible els seus requeriments mitjançant un tracte molt
personalitzat.

7.

La nostra assegurança (AXA) d'accidents i d'assistència en viatge inclou també la cobertura
de responsabilitat civil per a alumnes i professors.

8.

En els viatges amb autocar, us regalem una excursió (fins a un màxim de 300 quilòmetres)
dintre del circuit previst i si s'efectua la reserva abans del 10 de febrer.

9. Gràcies a la nostra experiència, mantenim una estreta i contínua relació amb els nostres
corresponsals, tant a Europa com a Espanya, la qual cosa ens permet disposar d'un rigorós servei
d'atenció en destí per poder resoldre in situ qualsevol assumpte del vostre viatge.
10. Som experts en viatges a mida i ens adaptem a qualsevol pressupost. Us podem
organitzar des de sortides d'un dia fins a un viatge a Nova York.
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US AJUDEM A FINANÇAR EL VIATGE
PODEU OBTENIR FINS A 200 € !!!!!

Segell centre d´estudis

COL·LABORACIO
PRO-VIATGE D´ESTUDIS
SORTEIG
D’UNA ESTADA DE 2 NITS
D´ESTUD’ESTUDIS
A UN PARADOR PER A 2 PERSONES
Donatiu: 2,00 €

Podem
facilitar
GRATUÏTAMENT
talonaris (amb talons similars al
model adjunt) per als estudiants
interessats en captar aportacions per
el seu viatge d’estudis.
El premi consisteix en una estada de
2 nits per a dues persones en règim
d’allotjament i esmorzar a un
Parador (temporada baixa). Dates i
Parador a escollir en funció de la
disponibilitat i temporada.

N.º00000
En combinació amb el primer premi de L’ONCE del dia 23 de maig de 2019
( Caduca als 30 dies).

Còrsega, 214 - Tel. 93 321 93 03 - Fax 93 419 03 34
GC150
08036 BARCELONA

REGAL EXCURSIÓ!!!
Si s’efectua la reserva del viatge
amb autocar abans del
10 de febrer del 2019
s’inclourà dintre del circuit
previst una excursió (d’acord
amb professors i alumnes) amb
un màxim de 300 km.
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FLORÈNCIA
1.- Barcelona. - Sortida a les 20.00 hores del punt previst.
2.- Pisa. - Arribada al voltant de les 10.00 hores.
Florència. - Sopar i allotjament.
3.- Florència. - Mitja pensió.
4.- Florència. - Mitja pensió. Excursió a Siena.
5.- Florència. - Esmorzar. Sortida al voltant de les 19:00 hores.
6.- Barcelona. - Arribada al voltant de les 9.00 hores.
Alberg. Preu per persona:

Allotjament/Esmorzar...........235 €
Mitja pensió.........................270 €

Hotel Montecatini, a 30 km. de Florència. Inclou trasllat diari a la ciutat. Preu per persona.
Fins al 31 de març:

Mitja pensió.........................248 €
Pensió completa ..................260 €

Des de l´1 d´abril:

Mitja pensió.........................262 €
Pensió completa ..................275 €
En pensió completa, dinar en bossa de viatge.

Hotel a Florència ciutat. Preu per persona.
Fins al 31 de març:
Mitja pensió........................280 €
Des de l’ 1 d’ abril:
Mitja pensió........................310 €

Suplement per retorn en vaixell (Gènova) + 65 €

FLORÈNCIA I VENECIA
1.- Barcelona. - Sortida a les 20.00 hores del punt previst.
2.- Pisa. - Arribada al voltant de les 10.00 hores.
Florència. - Sopar i allotjament.
3.- Florència. - Mitja pensió. Excursió a Siena
4.- Florència. - Esmorzar.
Sortida cap a Venècia. Sopar i allotjament.
5.- Venècia. - Mitja pensió.
6.- Venècia. - Esmorzar. A les 14.00 hores sortida cap a Verona. Cap a les 20.00 hores emprendrem la tornada.
7.- Barcelona. - Arribada al voltant de les 14.00 hores.
Alberg Florència + Hotel (Lido de Jesolo). Preu per persona:
Fins al 21 de març: Allotjament/ Esmorzar ..................248 €
Mitja pensió.................................290 €
Pensió completa...........................330 €

Des del 22 de març: Allotjament/ Esmorzar ..................265 €
Mitja pensió.................................295 €
Pensió completa ..........................355 €
A Venècia dinar en bossa de viatge.
Hotel Montecatini + Hotel (Lido de Jesolo). Preu per persona.
Fins al 21 de març: Mitja pensió.................................265 €
Des del 22 de març: Mitja pensió.................................290 €
Hotel Florència + Hotel (Lido de Jesolo). Preu per persona:
Fins al 21 de març: Allotjament/Esmorzar ...................270 €
Mitja pensió.................................310 €
Des del 22 de març: Allotjament/Esmorzar ...................320 €
Mitja pensiò.................................340 €

Suplement per retorn en vaixell (Gènova) + 65 €

Consulteu entrades a museus o monuments incloses amb acreditació del centre escolar
*Consulteu suplements per a Carnaval a Venècia (16 Febrer - 5 Març 2019)
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ROMA I FLORÈNCIA
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Barcelona. - Sortida a les 20.00 hores del punt previst.
Pisa. - Arribada al voltant de les 10.00 hores. Florència. - Sopar i allotjament.
Florència. - Mitja pensió.
Florència. - Esmorzar. / Roma. - Sopar i allotjament.
Roma. - Mitja pensió.
Roma. - Mitja pensió.
Roma. - Esmorzar. Sortida a les 16.00 hores.
Barcelona. - Arribada al voltant de les 13.00 hores.

Alberg. Preu per persona:

Allotjament/Esmorzar..........315 €
Mitja pensió........................365 €

Hotel a Montecatini, a 30 km. de Florència, i Hotel a Roma 3* (centre ciutat).
Preu per persona:
Fins al 28 de febrer:

Allotjament/Esmorzar...........320 €
Mitja pensió........................355 €

Des de l´1 al 31 de març:

Allotjament/Esmorzar...........335 €
Mitja pensió........................385 €

Des de l’ 1 d’ abril:

Allotjament/Esmorzar...........370 €
Mitja pensió........................410 €

Hotel **/*** a Florència i Roma (centre ciutat). Preu per persona:
Fins al 28 de febrer:
Allotjament/Esmorzar...........325 €
Mitja pensió........................382 €
Des de l’ 1 al 31 de març:

Des de l’ 1 d’ abril:

Allotjament/Esmorzar...........360 €
Mitja pensió.........................400 €
Allotjament/Esmorzar...........395 €
Mitja pensió.........................430 €

Suplement per retorn en vaixell (Civitavecchia) + 65 €

ROMA EXPRESS
1.- Barcelona. - Sortida a les 18.00 hores del punt previst.
2.- Pisa. - Arribada al voltant de les 8.00 hores. Continuació cap a Roma.
Roma. - Arribada al voltant de les 16.00 hores. Sopar i allotjament.
3.- Roma. - Mitja pensió.
4.- Roma. - Mitja pensió.
5.- Roma. - Esmorzar. Sortida a les 16.00 hores.
6.- Barcelona. - Arribada al voltant de les 13.00 hores.
Alberg. Preu per persona:

Allotjament/Esmorzar..........235 €
Mitja pensió........................270 €

Hotel **/*** (Centre ciutat). Preu per persona:
Fins al 31 de març:
Allotjament/ Esmorzar..........240 €
Mitja pensió........................285 €
Des de l’ 1 d’ abril:

Allotjament/Esmorzar...........290 €
Mitja pensió........................325 €

Suplement per retorn en vaixell (Civitavecchia) + 65 €
Consulteu reducció per allotjament a Roma perifèria

Consulteu entrades a museus o monuments incloses amb acreditació del centre escolar

5

www.viatgespujol.com

ESCAPADA A ROMA EN FERRI
1.- Barcelona. Sortida a la nit en ferri amb destinació a Roma (Civitavecchia). Nit al vaixell.
2.- Civitavecchia (Roma).Arribada al vespre (esmorzar i dinar al ferri). Trasllat a Roma. Sopar i allotjament a l'alberg.
3.- Roma. Mitja pensió. Al matí, visita guiada al Coliseo i al Foro Romà.
4.- Civitavecchia (Roma). Esmorzar. Dia lliure a Roma. A mitja tarda, trasllat fins al port de Civitavecchia per sortir
a la nit cap a Barcelona. Nit al ferri.
5.- Barcelona. Dia de navegació (esmorzar i dinar inclosos). Arribada a la tarda. Final del viatge.
Alberg (Roma centre ciutat). Preu per persona: 325 €
El preu està calculat per a un mínim de 40 alumnes de pagament + 3 gratuïtats per a 3 professors. Inclou: 2 nits de
viatge en vaixell Barcelona / Civitavecchia / Barcelona (cabines de 4 persones i esmorzar i dinar inclosos), 2 nits en
mitja pensió (esmorzar i sopar) a l'alberg de Roma ciutat, trasllats port–alberg–port, assegurança de viatge, entrades
i visita al Coliseo i al Foro. Preu basat en temporada baixa.
*Consulteu reducció de preu per dormir al vaixell al port de Civitavecchia si la vostra estada a Roma coincideix amb
un diumenge.

Consulteu entrades a museus o monuments incloses amb acreditació del centre escolar

Podem ajudar-vos a gestionar les visites que vulgueu a cada destinació. Alguns
museus o munuments requereixen una carta acreditativa del centre escolar per
a la gratuïtat o la reducció del preu de l’entrada.
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PRAGA
PRAGA, que fou descrita al seu dia per Goethe com “la pedra més bella de la corona del mòn”, és una ciutat cultural,
històricament d’un gran contingut i excepcionalment monumental.
Un viatge a Praga és una oportunitat que no es pot perdre.
Com a especialistes en viatges per a joves i estudiants oferim, mitjançant aquest opuscle, la possibilitat de viatjar a
Praga amb unes condicions econòmiques excepcionals.

PRAGA I ESTRASBURG

Hotel 2*SUP/3*. Preu per persona: (fins al 15 de març) Mitja pensió.....................365 €
(Des del 16 de març) Mitja pensió………...............385 €

PRAGA (Autocar directe)*

Hotel 2*SUP/3*. Preu per persona: (fins al 15 de març) Mitja pensió.....................360 €
(Des del 16 de març) Mitja pensió....................390 €
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INNSBRUCK – VIENA - VENÈCIA

Preu per persona:

Mitja pensió.....................400 €
Pensió completa...............440 €

*Alberg a Innsbruck i Viena. Hotel Venècia (Lido de Jesolo)

MUNIC I INNSBRUCK

(Alberg) Preu per persona:

Mitja pensió.....................360 €
Pensió completa...............420 €

MUNIC I VENÈCIA

Preu per persona:

Mitja pensió.....................350 €

*Hotel Venècia (Lido de Jesolo) i alberg a Munic.

LONDRES
8

www.viatgespujol.com

LONDRES
1.- Barcelona. - Sortida a les 15.00 hores del punt previst. Nit a l’autocar.
2.- Calais. - Arribada a primera hora del matí. Travessia del Canal de la Mànega, (Eurotunel). Arribada a Londres.
Estada en règim d’allotjament i esmorzar.
3.- Londres. - Estada en règim d’allotjament i esmorzar. Dia lliure.
4.- Londres. - Estada en règim d’allotjament i esmorzar. Excursió de dia complet a Oxford i Strattford (sense
entrades, ni guia).
5.- Londres. - Estada en règim d’allotjament i esmorzar. Excursió de mig dia a Windsor (sense entrades ni guia).
6.- Londres. - Esmorzar i matí lliure. A les 16.00 hores sortida cap a Folkestone. Pas del canal de la Mànega pel tunel.
Arribada a Calais. Sortida cap a Barcelona. Nit a l’autocar amb aturades periòdiques.
7.- Barcelona. - Arribada aproximadament a les 14.00 hores.

Allotjament en Alberg/Residència (cèntric).
Preu per persona des de: Allotjament/Esmorzar ...................515 €
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ANDALUSIA
1.- Barcelona. - Sortida a les 19.00 hores del punt previst.
2.- Granada. - Arribada al voltant de les 11.00 hores. Sopar i allotjament.
3.- Granada. - Estada en Mitja Pensió.
4.- Granada. - Esmorzar. Sortida cap a Sevilla. Sopar i allotjament.
5.- Sevilla. - Estada en Mitja Pensió.
6.- Sevilla. - Esmorzar. A les 15.00 hores, sortida cap a Còrdova. Estada d’unes hores en aquesta ciutat. Sortida a
les 21.00 hores.
7.- Barcelona. - Arribada al voltant de les 11.00 hores.
Hotels/Hostals 2/3*. Preu per persona: ........................320 €

ANDALUSIA “TOT INCLÒS”
1.- Barcelona. - Sortida a les 19.00 hores del punt previst. Nit a l´autocar
2.- Granada. - Arribada al voltant de les 11.00 hores. Dia lliure. Sopar i allotjament.
3.- Granada. - Esmorzar. Al matí, visita de l´Alhambra i Jardins del Generalife amb guia local. A la tarda, visita de
l´Albaicín i Sacromonte amb guia local. Sopar i allotjament.
4.- Granada - Sevilla. - Esmorzar i sortida cap a Sevilla. Arribada cap a les 12.00 hrs. Visita panoràmica de la ciutat,
amb guia local, incloent els punts més emblemàtics. Tarda lliure. Sopar i allotjament.
5.- Sevilla. - Esmorzar. Excursió de tot el dia (entrada inclosa) al Parc “Isla Mágica” per gaudir de les seves atraccions.
Sopar i allotjament.
6.- Sevilla - Còrdova - Barcelona. - Esmorzar i sortida cap a Còrdova. Visita de la ciutat, amb guia local, incloent la
Mesquita, la Sinagoga i el Barri Jueu entre altres. Sortida a les 21.00 hrs cap a Barcelona. Nit a l´autocar.
7.- Barcelona. - Arribada al voltant de les 11.00 hores.
Hotels/Hostals 2/3*. Preu per persona: ........................395 €

ANDALUSIA (AVE)
1.- Barcelona. - Sortida al matí amb tren AVE cap a Sevilla. Arribada al migdia. Visita panoràmica de la ciutat amb
guia local. Trasllat a l´hotel. Sopar i allotjament.
2.- Sevilla - Granada - Sevilla. - Esmorzar. Sortida a les 7.30 hrs. cap a Granada. Arribada al voltant de les 10.00
hores. Visita a l´Alhambra i Jradins de Generalife amb guía local (3 hores). Dinar lliure i cap a les 16.30 hrs. sortida
cap a Sevilla. Sopar i allotjament.
3.- Sevilla. - Dia lliure. Estada en mitja pensió.
4.- Sevilla - Còrdova. - Esmorzar i sortida cap a Còrdova. Visita de la ciutat (3 hores) amb guia local incloent la
Mesquita, la Sinagoga i el Barri Jueu. Dinar lliure. Sopar i allotjament a l´hotel.
5.- Còrdova - Barcelona. - Esmorzar. Matí lliure. A primera hora de la tarda trasllat a l´estació per sortir amb tren
AVE destinació Barcelona. Arribada cap a les 21.30 hrs.

Hotels/Hostals 2/3 *. Preu per persona: ..............................Mitja pensió 440 €
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CANTÀBRIA I PICOS DE EUROPA, CULTURA I AVENTURA
Viatge de 5 dies per gaudir de la natura i l´aventura (rutes a cavall, senderisme, ràpel, tirolina…) amb visites a
Santander, Potes i Santillana del Mar i allotjament a un alberg rural (casa antiga pertanyent al segle XVII) situat a
la Vega del Liébana en règim de pensió completa.
1.– Barcelona. - Sortida a primera hora del matí. Arribada al vestre a Cantàbria. Presentació del programa. Sopar i
allotjament a l´alberg.
2.– Cantàbria. - Esmorzar. Matí: senderisme + ràpel + tirolina. Dinar a l´alberg. Tarda: ruta a cavall + visita a Potes.
Sopar i allotjament a l´alberg.
3.– Cantàbria. - Esmorzar. Santander + Neocueva d´Altamira + Santillana del Mar. Dinar tipus pícnic. Sopar i
allotjament a l´alberg.
4.– Cantàbria. - Esmorzar. Matí: senderisme (Telefèric de Fuente De) amb pujada inclosa. Dinar típic a l´alberg.
Tarda: Monestir Santo Toribio, Orejera, Potes. Sopar de comiat a l´alberg i allotjament.
5.– Cantàbria. – Esmorzar. Sortida cap a Barcelona. Arribada al vespre.
Alberg. Preu per persona: Pensió completa .................................290 €

PAÍS BASC
1.– Barcelona – Donosti. Sortida a primera hora cap a Donosti on arribarem a la tarda. Sopar i allotjament.
2.– Donosti. Estada en mitja pensió. Visita d´Hernani, Guernika i Hondarribia.
3.– Donosti – Vitòria - Bilbao. Esmorzar i sortida cap a Vitòria, seu del Parlament Basc. Sopar i allotjament.
4.– Bilbao. Estada en mitja pensió.
5.– Bilbao. Esmorzar. Matí lliure i a primera hora de la tarda sortida cap a Barcelona. Arribada a la nit.
Hotels 2/3*. Preu per persona: Mitja pensió .................................295 €

PAÍS BASC I NAVARRA “TOT INCLÒS”
Un viatge per conèixer tres ciutats importants, com són Sant Sebastià, Bilbao i Pamplona i per gaudir de
l'espectacular natura de la vall pirinenca de Baztan i dels seus pobles, entre activitats de lleure i excursions.

1.– Barcelona. Sortida a primera hora del matí cap a la vall de Baztan (Navarra). Trasllat a l'alberg i acomodació.
Passejada guiada per un naturalista pels boscos de la vall i visita a Elizondo. Sopar i allotjament a l'alberg.
2.– Vall de Baztan (Navarra). Esmorzar. Visita de mig dia que inclou les coves i el poble de Zugarramurdi i una
formatgeria artesanal. Dinar. A la tarda gaudirem, enmig de la natura, d'una activitat (joc de pistes) denominada, en
basc, altxorbilin. Sopar i allotjament a l'alberg.
3.- Vall de Baztan (Navarra). Esmorzar. Desplaçament fins a Sant Sebastià. Començarem el dia amb una visita
guiada amb l'autocar, en què visitarem els principals punts d'interès d'aquesta bonica ciutat, i finalitzarem la jornada
amb una passejada a peu pel seu casc antic. Dinar tipus pícnic a la platja de la Conxa i, després, tornada a l'alberg.
Temps lliure. Sopar i allotjament.
4.- Vall de Baztan (Navarra). Esmorzar. Desplaçament fins a Bilbao. Visita de la ciutat i del Museu Guggenheim.
Dinar. Abans de tornar a l'alberg ens aturarem a Zarautz. Sopar i allotjament.
5.- Vall de Baztan (Navarra). Esmorzar. Desplaçament fins a Pamplona i breu visita guiada a peu per la ciutat.
Posteriorment visitar el famós castell medieval de Olite. Dinar tipus pícnic. Sortida cap a Barcelona. Arribarem a la nit.
Alberg. Preu per persona: Pensió completa .................... 345 €
Inclou: Allotjament a l´alberg, pensió completa, assegurança de viatge, entrades, guíes i totes les visites indicades.
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MADRID I RODALIES
1.- Barcelona. - Sortida a les 23.00 hores del punt previst.
2.- Madrid. - Arribada al voltant de les 7.00 hores. Dia lliure. Sopar i allotjament.
3.- Madrid. - Mitja pensió. Excursió de dia complet a El Escorial i Segòvia.
4.- Madrid. - Mitja pensió. Excursió de dia complet a Toledo i Aranjuez.
5.- Madrid. - Esmorzar. Sortida a les 23.00 hores.
6.- Barcelona. - Arribada al voltant de les 8.00 hores.
Hostal/Alberg cèntric. Preu per persona: Mitja pensió ...................... 270 €

MADRID “EXPRESS” (AVE)
Aquest és un viatge “express” en què l’AVE ens portarà fins a Madrid,on disposarem de 2 dies sencers i 1 nit per
descobrir la ciutat.
1.- Barcelona. - Sortida de Barcelona a las 7.00 h. del matí. Arribada a les 10.00 h. Dia lliure. Sopar i allotjament.
2.- Madrid. - Esmorzar. Dia lliure. A les 20.00 h. sortida amb AVE destinació Barcelona. Arribada a les 23.00 h.

Alberg/Hostal/Hotel 2* cèntric. Preu per persona: Mitja pensió ...................... 225 €
El preu està calculat per a un mínim de 30 alumnes de pagament + 2 gratuïtats per a 2 professors. Allotjament en
hostal/alberg cèntric a Madrid (lliure distribució) i en règim de mitja pensió. Consulteu-ne dates i dies d’aplicació.
Horaris del tren indicatius, subjecte a disponibilidad.

MADRID (AVE)
1.- Barcelona. – Sortida de Barcelona a les 7.00 h. del matí. Arribada a les 10.00 h. Dia lliure. Sopar i allotjament.
2.- Madrid. – Esmorzar. Dia lliure. Sopar i allotjament.
3.- Madrid. - Esmorzar. Dia lliure. Sopar i allotjament.
4.- Madrid. - Esmorzar. Dia lliure. A les 20.00 h. sortida amb AVE amb destinació Barcelona. Arribada a les 23.00 h.
Alberg/Hostal/Hotel 2*cèntric. Preu per persona:

Mitja pensió ...................... 310 €

El preu està calculat per a un mínim de 30 alumnes de pagament + 2 gratuïtats per a 2 professors. Allotjament en
hostal/alberg cèntric a Madrid (lliure distribució) i en règim de mitja pensió. Consulteu-ne dates i dies d’aplicació.
Horaris del tren indicatius, subjecte a disponibilidad.

22222222222222222222 Consulteu entrades a museus o monuments incloses amb acreditació del centre escolar
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AVENTURA AL PIRINEU CATALÀ (PALLARS SOBIRÀ)
1.- Barcelona. - Sortida a primera hora cap a Rialp. Arribada cap al migdia. Dinar, sopar i allotjament.
2.- Rialp. - Estada en pensió completa. Allotjament.
3.- Rialp. - Estada en pensió completa. Allotjament.
4.- Rialp. - Barcelona. Esmorzar, dinar i sortida cap a Barcelona. Arribada a la nit.

El viatge inclou les següents activitats d’aventura: ràfting (tram juvenil), excursió en Jeeps 4x4 per l’estany de Sant
Maurici i visita guiada pel Parc Nacional d’Aigüestortes, circuit multiaventura, excursió a cavall.
Alberg (Rialp) . Preu per persona: Pensió completa: ...................... 280 €

EXCURSIONS CATALUNYA (1 DIA)
Excursions d’un dia feiner.
(Totes les excursions inclouen peatges, dietes i impostos).
Autocar de 54 seients.

PERPINYÀ - COTLLIURE...............................................................................................690 €
GIRONA - BANYOLES..................................................................................................550 €
OLOT........................................................................................................................565 €
EMPÚRIES - FIGUERES - LLANÇÀ..................................................................................620 €
LLEIDA .....................................................................................................................585 €
L´ESPLUGA DE FRANCOLÍ - MONTBLANC ......................................................................550 €
TARRAGONA..............................................................................................................530 €
PORT AVENTURA........................................................................................................575 €
VANDELLÒS...............................................................................................................650 €
DELTA DE L´EBRE ......................................................................................................695 €
LA MOLINA - PUIGCERDÀ.............................................................................................645 €
ANDORRA .................................................................................................................715 €
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AMSTERDAM
LA CIUTAT DE LES CENT CARES. El que fa d’ Amsterdam una ciutat única són les seves magnífiques cases de
mercaders, els seus museus especializats, el so de les pianoles, els seus mercats plens de color i les seves agradables
terrasses. Però això no és tot; és una ciutat que té molt per oferir pel que fa a història, cultura, museus, atraccions,
restaurants, vida nocturna, etc.
Amsterdam és un dels centres culturals més importants d’Europa. La vida cultural variada i estimulant es desenvolupa
en infinitat de teatres i sales de concert, museus, galeries d’art i, a l’estiu, en els carrers.
Cap altra ciutat del món disposa de tants museus per metre quadrat com Amsterdam. Haureu sentit parlar del
Rijksmuseum, del museu de Vincent Van Gogh i del museu Municipal, però no us oblideu dels museus i col.leccions
menys coneguts que per als visitants resulten més sorprenents, tant per la seva originalitat, com per la seva qualitat.

AMSTERDAM - BÀSIC
1.- Barcelona. - Sortida a les 17.00 hores del punt previst. Nit a l´autocar.
2.- Amsterdam. - Arribada al voltant de les 15.00 hores. Sopar i allotjament.
3.- Amsterdam. - Mitja pensió.
4.- Amsterdam. - Mitja pensió.
5.- Amsterdam. - Esmorzar. Sortida a les 16.00 hores cap a Barcelona. Nit en ruta.
6.- Barcelona. - Arribada sobre les 14.00 hores.
Alberg. (demaneu possibilitat allotjament en hotel) Preu per persona: Mitja pensió…………………335 €
Pensió completa…………360 €

TOT AMSTERDAM I BRUIXES (BÈLGICA)
1.- Barcelona. - Sortida a les 17.00 hores del punt previst. Nit a l´autocar.
2.- Amsterdam. - Arribada al voltant de les 15.00 hores. Sopar i allotjament.
3.- Amsterdam. – Estada en règim de mitja pensió. Durant el matí, recorregut pels Canals. Tarda lliure.
4.- Amsterdam. – Estada en règim de mitja pensió. Al matí, visita de Rijksmuseum. Tarda lliure.
5.- Amsterdam. – Estada en règim de mitja pensió. Excursió de dia complet a Volendam, Marken i el Gran Dic.
6.- Amsterdam. – Esmorzar i sortida a les 08.00 hores.
Bruixes. – Arribada a mig matí. Estada fins a les 21.00 hores. Sortida cap a Barcelona.
7.- Barcelona. – Arribada al voltant del migdia.
Alberg

Preu per persona: Mitja pensió………………… 415 €

Pensió completa ………… 450 €

*Pensió cometa: dinar en bossa de viatge.

Hotel ** (habitacions de 3 i 4 persones amb dutxa, situat a la ciutat)
Preu per persona (fins al 28 de febrero) Mitja pensió ……………… 460 €
(des de l´1 de març) Mitja pensió ……………… 495 €

TOT HOLANDA
1.- Barcelona. - Sortida a les 17.00 hores del punt previst, via la Jonquera, Lió. Nit a l’autocar.
2.- Amsterdam. - Arribada al voltant de les 15.00 hores. Sopar i allotjament.
3.- Amsterdam. - Estada en règim de mitja pensió. Al matí, recorregut pels canals. Tarda visita al Rjiksmuseum.
4.- Amsterdam. - Estada en règim de mitja pensió. Excursió de dia complet a Volendam, Marken i el Gran Dic.
5.- Amsterdam. - Estada en règim de mitja pensió. Matí visita al Museu Van Gogh. Tarda lliure.
6.- Amsterdam. - Estada en règim de mitja pensió. Excursió tot el dia a La Haya i visita de Rotterdam. A la nit,
sortida cap a Barcelona.
7.- Barcelona. - Arribada aproximadament a les 14.00 hores.
Alberg. Preu per persona: Mitja pensió …………………440 €

Pensió completa (dinar bossa de viatge)………………… 475 €
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SUÏSSA
1.- Barcelona. - Sortida a les 19.00 hores del punt previst.
2.- Zuric. - Arribada al voltant de les 12.00 hores. Pensió completa.
3.- Zuric. - Pensió completa. Excursió a les cascades del Rin.
4.- Zuric. - Esmorzar, sortida cap a Lucerna. Visita. Continuació fins a Grindelwald. Sopar i allotjament.
5.- Grindelwald. Esmorzar. Sortida cap a Interlaken (dinar en bossa de viatge). Visita. Cap a les 14.00 hores, sortida
cap a Barcelona, via Ginebra (parada). Sortida a les 21.00 hores.
6.- Barcelona. - Arribada al voltant de les 9.00 hores.
Preu per persona:
(Alberg)

Mitja Pensió ..............................280 €
Pensió completa ........................315 €

BÈLGICA (BRUSSEL·LES, GANT I BRUIXES)
1.- Barcelona. - Sortida a les 18.00 hores del punt previst.
2.- Bruixes. - Arribada al voltant de les 12.00 hores. Sopar i allotjament.
3.- Bruixes. - Excursió de dia complet a Brussel.les. Tornada a Bruixes. Pensió completa.
4.- Bruixes. - Excursió de dia complet a Gant. Tornada a Bruixes. Pensió completa.
5.- Bruixes. - Esmorzar. Dia lliure (dinar inclòs en règim de pensió completa). Al voltant de les 20.00 hores,

sortida

cap a Barcelona.
6.- Barcelona. - Arribada al voltant de les 13.00 hores.
Preu per persona:
(Alberg)

Mitja pensió..............................285 €
Pensió completa .......................300 €

*Dinars en bossa de viatge.

POSSIBILITAT DE REALITZAR TOTS ELS VIATGES
AMB AVIÓ. CONSULTEU SUPLEMENTS

REGAL EXCURSIÓ!!!
Si s’efectua la reserva del viatge
amb autocar abans del 10 de febrer
del 2019 s’inclourà dintre del
circuit previst una excursió
(d’acord amb professors i alumnes)
amb un màxim de 300 km.
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ESTRASBURG
1.- Barcelona. - Sortida a les 19.00 hores del punt previst.
2.- Estrasburg. - Arribada les 11.00 hores. Sopar i allotjament.
3.- Estrasburg.- Mitja pensió.
4.- Estrasburg.- Esmorzar i dinar. Sortida a les 15.00 hores cap a Colmar. Visita i continuación. A les 21.00 hores,
sortida cap a Barcelona.
5.- Barcelona.- Arribada al voltant de les 9.00 hores.
Alberg. Preu per persona:

Mitja Pensió..............................245 €

PARÍS
1.- Barcelona.- Sortida a les 20.00 hores del punt previst.
2.- París.- Arribada al voltant de les 11.00 hores. Dia lliure. Sopar llotjament.
3.- París.- Estada en règim de mitja pensió. Visita panoràmica de la ciutat durant el matí, Òpera, Nôtre Dame, Torre
Eiffel, etc. Tarda lliure.
4.- París.- Estada en règim de mitja pensió. Excursió de mig dia a Versalles. Tarda lliure.
5.- París.- Esmorzar. Dia lliure fins a les 20.00 hores. Sortida cap a Barcelona.
6.- Barcelona.- Arribada al voltant de les 11.00 hores.

Alberg*. Preu per persona:

Mitja Pensió...................................310 €

*Alberg D´Artagnan: situat a l´est de París al districte XX i a 5 minuts a peu del metro Porte de Bagnolet.
Hotel** (habitacions 3/4 llits amb dutxa):

Allotjament/Esmorzar......................330 €
Mitja pensió...................................370 €

NOTA.- El preu del viatge a París (base hotel) pot tenir modificacions, d´acord amb el tipus d´hotel
utilitzat, la ubicació de l´allotjament i l´època en què es faci el viatge.

PARÍS - EURODISNEY
1.- Barcelona.- Sortida a les 20.00 hores del punt previst.
2.- París.- Arribada al voltant de les 11.00 hores. Dia lliure. Sopar i allotjament.
3.- París.- Estada en règim d´allotjament i esmorzar. Dia lliure. Allotjament.
4.- París.- Estada en règim d´allotjament i esmorzar. Desplaçament a Eurodisney amb ticket il·limitat per a recorreguts
dintre del parc (Fantasyland, Discoveryland, Adventureland, Main Street).
5.- París.- Esmorzar. Dia lliure fins a les 20.00 hores. Sortida.
6.- Barcelona.- Arribada al voltant de les 11.00 hores.
Alberg D´Artagnan. Preu per persona:
Hotel** (habitacions 3/4 llits amb dutxa):

Mitja Pensió...................................340 €
Allotjament/Esmorzar......................345 €
Mitja pensió...................................390 €

NOTA.- El preu del viatge a París (base hotel) pot tenir modificacions, d´acord amb el tipus d´hotel
utilitzat, la ubicació de l´allotjament i l´època en què es faci el viatge.
Visites a Eurodisney entre setmana. Si coincideix amb cap de setmana o festiu el preu s´incrementa.
Consulteu.
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PARÍS - FUTUROSCOPE
1 – Barcelona. Sortida a les 20.00 hrs del punt previst.
2 – París. Arribada al voltant de les 11.00 hrs. Dia lliure. Sopar i allotjament
3 – París. Mitja pensió. Visita panoràmica de la ciutat al mati: Opera, Notre Dame, Torre Eiffel … Tarda lliure. .
4 – París. Mitja pensió. Excursió de mig dia a Versalles (sense entrades) Tarda lliure.
5 – París. Sortida cap a Poitiers. Mitja pensió.
6 – Poitiers. Visita de Parc Futoroscope (amb entrades) i guia de parla castellana. A les 21 hrs sortida cap a Barcelona.
7 – Barcelona. Arribada al voltant de les 9.00 hrs.
Hotel ** (habitacions 3 / 4 llits amb dutxa): Mitja pensió ............390 €

CARCASSONA I EL ROSSELLÓ
1 - Barcelona. - Sortida al matí, via La Jonquera, amb possibilitat de fer una visita a Cotlliure. Arribada a Carcassona
a primera hora de la tarda. Sopar i allotjament.
2 - Carcassona. - Mitja pensió. Visites.
3 - Carcassona. - Esmorzar. A l’hora prevista sortida cap a Barcelona.
Alberg situat dintre de la cité.
Preu per persona:

Mitja pensió..............................170 €

CARCASSONA I FUTUROSCOPE (4 DIES)
1 - Barcelona. Sortida a primera hora del matí amb la possibilitat de fer una visita a Cotlliure. Arribada a primera hora
de la tarda a Carcassona. Sopar i allotjament.
2 – Carcassona - La Rochelle - Poitiers (Futuroscope) Esmorzar. Sortida al matí i visita de La Rochelle. Arribada
a Poitiers. Sopar i allotjament.
3 - Poitiers - Futuroscope. Esmorzar. Visita del Parc Futuroscope amb entrades incloses i guia de parla castellana.
Sopar i allotjament.
4 – Poitiers - Futuroscope. Esmorzar. Sortida a primera hora cap a Barcelona on arribarem a la tarda.
Alberg/Hotel**. Preu per persona: Mitja pensió ...................250 €

CARCASSONA I FUTUROSCOPE (5 DIES)
1 - Barcelona. Sortida a primera hora del matí amb la possibilitat de fer una visita a Cotlliure. Arribada a primera hora
de la tarda a Carcassona. Sopar i allotjament.
2 – Carcassona - La Rochelle - Poitiers (Futuroscope) Esmorzar. Sortida al matí i visita de La Rochelle. Arribada
a Poitiers. Sopar i allotjament.
3 - Poitiers - Futuroscope. Esmorzar. Visita del Parc Futuroscope amb entrades incloses i guia de parla castellana.
Sopar i allotjament.
4 – Poitiers - Futuroscope. Esmorzar. Segon dia de visites al Parc amb entrades incloses. A la nit, tornada.
5 - Barcelona. Arribada a primera hora del matí.
Alberg/Hotel**. Preu per persona: Mitja pensió ...................300 €
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CARCASSONA I TOULOUSE (Cité de l´Espace)
1 - Barcelona. Sortida a primera hora del matí cap a la Reserva Africana de Sigean. Visita de Sigean i sortida cap a
Narbona. Breu parada i continuació cap a Carcassona. Visita de la ciutat. Sopar i allotjament a Carcassona.
2 - Carcassona. Desdejuni. Sortida de Carcassona cap a les Coves de Cabrespine (a uns 30 km aproximadament).
Visita i dinar tipus pícnic. Tornada a Carcassona a la tarda i visita de la ciutat. Sopar i allotjament a Carcassona.
3 - Carcassona – Citè de l´Espace – Barcelona. Desdejuni. Sortida cap a Toulouse. Visita de la Cité de l'Espace.
Dinar. Breu visita del centre de Toulouse i tornada a Barcelona. Arribada a la nit.
Alberg / Hotel 2*. Preu per persona....................................250 €
Inclou: Pensió completa (excepte dinar dia 1) i totes les entrades i visites indicades

SUD DE FRANÇA A FONS (TOT INCLÒS)
CARCASSONA, TOULOUSE, ALBI, AVIGNON I NARBONNE
1– Barcelona. Sortida a primera hora del matí. Breu parada a Perpignan i continuació fins a Carcassona (Dinar
lliure). Visita amb guia de la ciutat medieval. Sopar i allotjament a Carcassona.
2- Carcassona-Toulouse – Albi – Carcassonna
Esmorzar. Sortida cap a Toulouse. Visita lliure de la ciutat. Dinar. A continuació, passejada en vaixel per travessar el
Canal du Midi, classificat Patrimonio Mundial per la UNESCO. Prosseguirem fins a Albi, on farem una visita lliure. Tornada
a Carcassona, sopar i allotjament.
3. Carcassonna – Aveyron (Rafting) – Carcassonna
Esmorzar. A primera hora sortida cap a Aveyron per a fer el rafting. Dinar pic-nic inclòs. Descobrirem les “Gorges du
Tarn”, on podrem conèixer la seva fauna i flora. L´activitat té uns 10 km de descens amb un petit descans a mig
cami. A la tarda, tornada a Carcassonne. Sopar i allotjament.
4. Carcassonna – Avignon – Carcassonna
Esmorzar. Sortida cap a Avignon. Visita guiada de la ciutat i del seu famós Pont amb entrada al “Palais des Papes” un
dels edificis gòtics medievals més grans i importantes d´Europa. Dinar. Si el temps de viatge ho permet, ens aturarem
a Nimes per admirar el Coliseo romà del centre de la ciutat. Tornada a Carcassonna. Sopar i allotjament
5. Carcassonna – Narbonne – Collioure – Barcelona
Esmorzar. Ens dirigirem cap a Narbonne per fer una visita lliure al centre de la ciutat. (dinar en ruta no inclòs). Arribada
a Collioure, on ens detendrem una estona, per admirar aquest bonic poble de la costa. Continuació fins a Barcelona.
Arribada a la tarda. Fin del viatge
Preu per persona: ………………………365 €
Inclou: Viatge amb autocar, tots els trasllats, entrades i visites indicades, assegurança de viatge, 4 nits allotjament en
hotel 2/3* o alberg en lliure distribució, pensió completa (excepte els dinars del primer i de l´últim dia). El preu està
calculat per a un grup de 45 persones. Inclou 3 gratuïtats per a 3 professors.
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VIATGES AMB AVIÓ
EUROPA
AVIÓ + TRASLLATS + HOTEL
ESTADES 5 DIES/4 NITS EN MITJA PENSIÓ
ROMA
Avió + Hotel 2/3 * cèntric Mitja Pensió 5 dies/4 nits + traslllats + assegurança + taxes.
Preu per persona des de 435 €

BERLIN
Avió + Alberg/Residència cèntric Mitja Pensió 5 dies/4 nits + trasllats + assegurança + taxes.
Preu per persona des de 440 €

AMSTERDAM
Avió + Alberg/Residència cèntric Mitja Pensió 5 dies/4 nits + trasllats + assegurança + taxes.
Preu per persona des de 430 €

PARIS
Avió + Hotel 2/3* Mitja Pensió 5 dies/4 nits + trasllats + assegurança + taxes.
Preu per persona des de 490 €

PRAGA
Avió + Hotel 2/3* Mitja Pensió 5 dies/4 nits + trasllats + assegurança + taxes.
Preu per persona des de 440 €

LONDRES
Avió + Alberg/Residència Mitja Pensió 5 dies/4 nits + trasllats + assegurança + taxes.
Preu per persona des de 480 €

Preus calculats per a un grup de 40 persones. Inclouen 2 gratüitats i poden variar en funció de la
disponibilitat de places, de les tarifes aèries en el moment de fer la reserva, de les taxes i de les dates.

Podem ajudar-vos a gestionar les visites que vulgueu a cada destinació. Alguns museus
o monuments requereixen una carta acreditativa del centre escolar per a la gratuïtat o
la reducció del preu de l´entrada.

CONSULTEU ALTRES DESTINACIONS
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VIATGES AMB AVIÓ
EUROPA
ROMA I FLORÈNCIA
1.- Barcelona.- Sortida amb avió a primera hora del matí amb destinació Roma. Trasllat a l´hotel. Posteriorment,
visita del Coliseu i Foro romà (sense guia). Tarda lliure. Sopar i allotjament a l´hotel.
2.- Roma.- Esmorzar. Al matí, visita guiada al Vaticà. Tarda lliure. Sopar i allotjament a l´hotel.
3.- Roma - Florència.- Esmorzar. Al matí, visita guiada per Roma. Cap a les 14 hores sortida amb autocar cap a
Florència (Montecatini). Arribada cap a les 19.00 hores. Sopar i allotjament a l´hotel.
4.- Florència - (Montecatini).- Esmorzar. Al matí, trasllat fins a Florència i visita guiada de la ciutat. Tarda lliure.
Tornada a Montecatini. Sopar i allotjament a l´hotel.
5.- Florència (Montecatini).- Esmorzar. A la hora prevista, trasllat a l´aeroport per sortir cap a Barcelona. Fi del
viatge.

Preu per persona Hotels 3*: 565 €
El preu inclou: Vols Barcelona – Roma / Florència – Barcelona; tots els trasllats, entrades i visites indicades amb guía;
desplaçament de Roma a Florència amb autocar; assegurança de viatges; 4 nits d’allotjament en mitja pensió en hotels
3* a Roma i Montecatin i taxes.
Consulteu entrades a museus o monuments incloses amb acreditació del centre escolar
El preu està calculat per a un grup de 40 persones, inclouen 2 gratuïtats. Pot varia en funció de la
disponibilitat de places, de les tarifes aèries en el momento de fer la reserva i de les taxes.

DESCOBREIX SICILIA
1.– Barcelona. Sortida a l´hora prevista amb destinació Palermo. Arribada i trasllat a l´hotel. Visita guiada per la
ciutat. Sopar i allotjament.
2.– Palermo - Cefalú - Mondello - Palermo. - Esmorzar. Excursió de tot el día amb guia a una de les zones més
visitades i amb més encant pel seu paissatge i les seves platges de l´illa. Tornada a Palermo, sopar i allotjament.
3.– Palermo - Segesta – Erice – Palermo. - Esmorzar. Excursió de tot el dia amb guia per conèixer a Segesta les
runes d´antics temples grecs. A continuació, sortirem cap a Erice, un poble medieval que ens captivara. Tornada a
Palermo, sopar i allotjament.
4.– Palermo – Monrealle – Palermo. - Esmorzar. Pel mati, disposarem de temps lliure a Palermo. Per la tarda, visita
amb guia de la ciutat de Monrealle, famosa per la seva catedral normanda. Tornada a Palermo, sopar i allotjament.
5.– Palermo – Barcelona. - Esmorzar. A la hora prevista, trasllat a l´aeroport per sortir cap a Barcelona. Fi del
viatge.
Preu per persona:

590 €

El preu inclou: Vols Barcelona – Palermo – Barcelona; tots els trasllats, entrades i excursions indicades amb guia;
assegurança de viatge; 4 nits d´allotjament a Palermo hotel 2/3* en mitja pensió (esmorzar i sopar) i taxes.
El preu esta calculat per a un grup de 40 persones, inclouen 2 gratuïtats. Pot variar en funció de la
disponibilitat de places, de les tarifes aèries en el moment de fer la reserva i de les taxes.
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VIATGES AMB AVIÓ
EUROPA
BERLÍN A FONS “TOT INCLÒS”
1. Barcelona. Sortida amb avió amb destinació a Berlín. Trasllat a l'alberg i visita panoràmica en autocar pel barri
jueu. Sopar i allotjament.
2. Berlín. Esmorzar. Al matí, visita guiada a peu pel Barri de Sant Nicolàs, l'illa dels Museus (entrada al Museu de
Pèrgam), la catedral de Berlín, l'avinguda Unter den Linden, la Bebelplatz, la catedral catòlica de Santa Eduvigis i la
Gendarmenmarkt. Amb transport públic, ens dirigirem a la Potsdamer Platz, al Monument de l'Holocaust, a la Porta de
Brandemburg, al Reichstag i a la zona governamental. A la tarda, prosseguirem pel Berlín Oest: el Palau de
Charlottenburg, la zona del zoològic, l'església Memorial Kaiser, la Columna de la Victòria, la Casa de les cultures del
món i l'estació de tren. Sopar a l'alberg. A continuació, si el clima ho permet, pujarem a la Torre de Telecomunicacions
per veure Berlín il·luminat (trasllat no inclòs). Allotjament.
3. Berlín. Esmorzar. Al matí, excursió a la ciutat imperial de Potsdam: Pont dels Espies, Jardí Nou, Palau de Cecilienhof
(exterior), Palau de Sanssouci (exterior) i el centre de la ciutat. A primera hora de la tarda, tornada en autocar a Berlín.
Visita al Museu Jueu. Trasllat a l'alberg. Sopar. Visita nocturna al Reichstag, el Parlament (trasllat no inclòs).
Allotjament.
4. Berlín. Esmorzar. Sortida en autocar i amb guia cap al camp de concentració de Sachsenhausen. Tornada a Berlín.
A la tarda, recorregut en autocar (amb parades) pel mur de Berlín, el Checkpoint Charlie i l'East-Side Gallery. Sopar a
l'alberg i allotjament.
5. Berlín. Esmorzar. Recollida a l'hotel i visita guiada en autocar (amb parades) pel barri bohemi de Prenzlauer Berg.
Visitarem el cementiri jueu, la Kollwitzplatz, el centre cultural Kulturbrauerei, el centre de documentació del Mur a la
Bernauer Strasse i el Mauerpark. Trasllat a l'aeroport per sortir cap a Barcelona.

Preu per persona: 630 €
El preu inclou: vols Barcelona-Berlín-Barcelona; tots els trasllats, entrades, excursions i visites indicades (amb guia) en
autocar o en transport públic; assegurança de viatge; 4 nits en règim de mitja pensió en alberg o en hotel 2* i taxes.
Alberg amb excel·lents prestacions.

Consulteu entrades a museus o monuments incloses amb acreditació del centre escolar
El preu està calculat per a un grup de 40 persones. Inclou 2 gratuïtats. Pot variar en funció de la
disponibilitat de places, de les tarifes aèries en el moment de fer la reserva i de les taxes.

Per als viatges a les Illes Canàries, a les Balears, a Grècia, a Tunísia o a
qualsevol altra destinació que sigui del vostre interès, demaneu-nos
informació. Els preus poden variar funció del període de l'any en què es faci el
viatge, del nombre de participants i del tipus (circuit, estades, etc.).
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ESTATS UNITS
AVIÓ + TRASLLATS + ALBERG
NOVA YORK
1.- Barcelona. – Sortida a l’hora prevista amb destinació a Nova York.
Nova York. – Arribada a primera hora de la tarda. Trasllat a l´alberg.
2.- Nova York. – Allotjament. Visites facultatives.
3.- Nova York. – Allotjament. Visites facultatives.
4.- Nova York. – Allotjament. Visites facultatives.
5.- Nova York. – Allotjament. Visites facultatives.
6.- Nova York. – Matí lliure. Visites facultatives. A primera hora de la tarda, trasllat a l’aeroport per sortir cap a
Barcelona.
7.- Barcelona. – Arribada al matí. Fi del viatge.
Preu per persona ………………………………………………… 825 €
El preu inclou: Vol regular, trasllats, assegurança de viatge, 5 nits a l´alberg en règim d´allotjament en habitacions
múltiples. No inclou taxes d’ aeroport (aprox. 300 €) ni l’autorització per entrar a Estats Units (E.S.T.A. - 15$)
Descripció de l´alberg (Hostelling International – New York – Manhattan): L´alberg de Nova York té una capacitat de 624
persones, en dormitoris de 4/6 o 8 llits i algunes habitacions de 2 llits, destinades principalment a professors o
acompanyants.
L´alberg està situat a la part alta de Manhattan i molt ben comunicat amb la xarxa de metro i autobus. Situat molt a prop
de la Universitat Columbia, Central Park i la catedral gòtica més gran del món St. John the Divine. Igualment està molt a
prop del Metropolitan Museum of Art i del Museu d´Història Natural. L´alberg disposa d´un Cafè-Bar on es serveixen
dinars lleugers (light meals) i desdejunis.
Preu vàlid fins al 30 de juny, excepte Setmana Santa i basat en un mínim de 35 participants. 1 plaça gratuita per cada
40 de pagament. Els preus poden variar en funció de la companyia aèria escollida, de la disponibilitat i de les taxes.
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CONDICIONS GENERALS


En els viatges amb autocar, els preus estan basats en 54 persones per autocar. Per a un nombre
inferior, cal que consulteu preus.



Una plaça gratuïta per cada 15 de pagament en els viatges amb autocar. En avió, consulteu les
gratuïtats en funció de la destinació.



Autocar amb dos conductors experts (excepte en algunes destinacions que per la distància no ho
requereixen) i excursions d'un dia per Catalunya. En alguns viatges, en arribar a la destinació només hi
restarà un conductor, amb el qual es compleix escrupolosament la normativa legal.



En reservar el grup, si el viatge és amb autocar, cal fer un dipòsit a concretar en funció de la destinació.
En els viatges amb avió o amb tren, habitualment és necessari un dipòsit del 40% de l'import total.
Consulteu l'import i les condicions particulars en funció del vostre viatge.



La cancel.lació d’un viatge contractat obligarà a l’abonament de les despeses de gestió i d’anul.lació, si
les hagués, corresponents als bitllets d´avió, tren o vaixell, a més de les despeses que facturin els
allotjaments. Aquestes despeses d´anul·lació varíen en funció de la destinació, del mitjà de transport i
de l´allotjament. Consulteu les condicions particulars per a cada viatge.



Estada (generalment en lliure distribució) en albergs, residències i hotels de tipus econòmic.



A Itàlia, si l'estada es fa a Lido de Jesolo (Venècia) o Montecatini Terme (a 30 km de Florència) és en
hotels de 3 estrelles. A Florència i a Roma ciutat, l'acomodació és en albergs i en hotels de 2 i 3*. La
majoria dels allotjaments a Itàlia cobren una taxa o impost turísitc (pagament directe). Consulteu en el
cas de cada hotel.



La majoria dels allotjaments demanen una fiança per cobrir desperfectes eventuals.



Els viatges que inclouen visites amb entrades requereixen una carta acreditativa del centre escolar per
a les gratuïtats o reduccions del preu d'aquestes.



En funció de la destinació, cal passaport o DNI i, si s'és menor de 18 anys, una autorització
materna/paterna o fins i tot un visat i/o permís de residència, en funció de la nacionalitat.
No garantim aquesta informació i cal que la consulteu a la comissaria.



Tots els viatges inclouen una assegurança d'accidents i assistència en viatge per a professors i alumnes,
amb cobertura de responsabilitat civil de fins a 60.000 € de la companyia AXA.



Viatges subjectes a condicions especials de contractació.
TOTS ELS ITINERARIS SÓN ORIENTATIUS. PODEM INTRODUIR TOTA MENA DE VARIANTS
PER TAL D'ADAPTAR-LOS ALS INTERESSOS DEL VOSTRE GRUP

Preus vàlids fins a l'1 de juliol de 2019. Basats en costos de carburants i en canvi de divises en data
d´octubre de 2018.

ORGANITZACIÓ TÈCNICA: VIATGES PUJOL S.A. – Títul Llicència G.C 150
Còrsega 214 – 08036 Barcelona – Tel.: 93 3219303

estudiants@viatgespujol.com
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VIATGES AMB AVIÓ
SOL·LICITUD DE PRESSUPOST PER TELÈFON O E-MAIL
DESTINATARI:

VIATGES PUJOL (G.C -150)
Còrsega, 214 - 08036 Barcelona
estudiants@viatgespujol.com

Tel. 93 321 93 03

NOM DE L’INSTITUT O ESCOLA:
DIRECCIÓ:
TELÈFON

POBLACIÓ:

C.P.:

:_

e-mail:

PERSONA DE CONTACTE:
CURS:
DESTINACIÓ: (doneu el màxim de detalls):

ALLOTJAMENT/ESMORZAR

MITJA PENSIÓ

PENSIÓ COMPLETA

NÚM. DE DIES:
NÚM. D’ALUMNES:
DATES APROXIMADES:
NÚM. DE PROFESSORS ACOMPANYANTS:
PREU MÀXIM DISPONIBLE PER ALUMNE:
OBSERVACIONS:
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