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Menorca, un viatge de fi de curs per recordar NOVETAT
- Illes Balears
Apte per a Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles formatius

Descripció:
Un viatge de fi de curs a Menorca, on podreu gaudir d'un entorn idíl·lic!
Menorca, és una de les illes amb més encant del mediterrani, amb platges molt
boniques amb tonalitats blaves i sorra blanca.
Hi podreu combinar activitats lúdiques, esportives i culturals, molt divertides i en
un ambient tranquil i controlat.
Podreu anar en el mes de maig, una època amb poc turisme i us podrà permetre
realitzar totes les activitats sense molestar i sense que ningú us molesti!

Allotjament:
Nelva Resort Apartaments és un bonic Aparthotel de 3 *** situat en la bonica
urbantizació i platja de Cala’n Porter de Menorca.
Ofereix un ambient relaxat i familiar, combinant una arquitectura d'estil
mediterrani amb un disseny minimalista. Amb piscina i al costat de la platja.
L'hotel Nelva Resort, on la amabilitat i la professionalitat del seu equip humà són
molt destacables. Com una gran família, que us proporcionaran un menú a mida,
ja que disposen de cuina pròpia. Amb animació i instal·lacions ideals pels alumnes
(piscina, habitacions múltiples...) i situat molt proper de la platja.
Complex recentment reformat que disposa de 60 apartaments amplis d'1, 2 i 3
habitacions totalment equipats i preparats per a que us sentiu com a casa. Amb
vistes a l'espectacular platja de Cala n’ Porter o a la piscina.
Hi podem trobar diferents zones comuns de descans i activitats per a grups. Al
costat de la recepció, hi ha una àmplia sala de relax o que es pot utilitzar a
qualsevol hora del dia si ho necessiteu. En el bar restaurant hi ha també una petita
sala de jocs infantils. També oferim música en viu amb molt ritme que segur que et
fan cantar i ballar.
El personal de l'apartahotel parla diferents idiomes i estarà a disposició en tot
moment.

Activitats:
Tot i ser una illa petita, ens permet realitzar una diversitat d'activitats per a tots els
gustos:
- Activitats aquàtiques/nàutiques molt divertides
- Petites cales de platja per tota l'illa
- Senderisme pel Parc Natural. Un paisatge molt diferent!
- Espeleologia en coves naturals espectaculars
- Els cavalls com a gran distintiu de la cultura menorquina, igual que la fabricació
de formatge típic.
- Poblacions tan conegudes com Ciutadella o Maó que es poden visitar.
- Una illa rodejada de fars i port de pesca.
- I amb restes de la seva història, des de les restes prehistòriques amb les navetes
funeràries, fins a l'actualitat, gaudiu de Menorca!

Preu:
Podem realitzar un programa a mida, però per ajudar-vos, us farem una proposta:
- 3 dies /2 nits allotjats en l'hotel Nelva Resort en pensió completa

Des de

250,00€

- Programa d'activitats: Hípica, Caiac, Snorkel, Parc natural de s'Albufera des Grau o
ruta dels fars, Espeleologia a la cova dels colons, Visita de les ciutats de Ciutadella i
Maó,
- Autocar pels trasllats necessaris segons programa d'activitats escollides
- Vols des de ciutat d'origen a Menorca
- Assegurança de viatge
Preu des de 250'00€ per alumne (Iva inclòs)
Preu variable segons dates, activitats i serveis escollits i número d'alumnes

Tingues en compte
. Per poder tenir preus més econòmics us recomanem reservar amb temps
d'antelació.
. Al tractar-se d'un viatge a mida, podeu suggerir-nos altres activitats pel vostre
programa i intentarem incloure-les.

Tel. 938 370 966

www.turismeescolar.cat
escolar@totturisme.cat

