Necessites més informació?

938 370 966

Activitats aventura - NOVETATS!
- Província Barcelona
Apte per a Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles
formatius

Descripció:
Varietat d'activitats d'aventura per a divertir-se i tenir una experiència de
superació personal, en una excursió d'un dia a escollir entre els diferents circuits i
altres activitats de multiaventura per Catalunya.

PROVÍNCIA DE BARCELONA
* AVENTURA A MONTSERRAT (Baix Llobregat)
Diverses activitats d'aventura realitzades al Parc Natural de La Muntanya de
Montserrat: espeleologia, circuit d'orientació, multiactivitat, etc.
Preus segons l'activitat, des de 9,50.-€ per alumne.
Més informació en el següent enllaç: Aventura a Montserrat.
* PARC JALPI - Arenys de Munt (Maresme)
1 dia a Arenys de Munt (Maresme). Hi ha 6 circuits amb recorreguts diferents,
adaptats a tot tipus de persones, edats i dificultats, i amb totes les mesures de
seguretat.
¡NOVETAT!: Arc Aventura, el primer parc d'aventura dedicat al tir amb arc: combat
d'arquers, recorregut pel bosc amb dianes 3D i zona de dianes mòbils.
Preus segons activitat, des de 12.-€ per alumne.
Més informació a: Aventura al Parc Jalpí
* CAN PUTXET (Sant Celoni)
Can Putxet és una casa de colònies situada a les faldes del Montseny amb unes
instal·lacions ideals per a fer diferents activitats d'aventura a l'aire lliure: parc
d'aventura i granja, karts de pedals, quads, circuit de cordes, gimcana "Humor
Amarillo", tir amb arc, etc.
Preu: paquet de 3 hores amb 3 activitats d'aventura a escollir és des de 15.-€ per
alumne.
Més informació a: Un dia d'aventura a Can Putxet
* CATALUNYA EN MINIATURA (Torrelles de Llobregat)
A més a més de l'activitat del circuit d'aventura, podreu gaudir de l'exposició amb
més de 150 maquetes a l'aire lliure, realitzades a escala al propi taller del parc, que
reprodueixen a la perfecció els monuments més importants de l'arquitectura
catalana.
Preu: 10.-€ circuit infantil, 13.-€ circuit mitjà/extrem. Descompte 1.-€ en dilluns
(excepte maig i juny).
Més informació en aquest enllaç: Catalunya en Miniatura.
* CASA DE COLÒNIES CASTELL DE FLUVIÀ (Sant Esteve de Palautordera)
Activitats d'aventura en una casa de colònies envoltats de natura.
- EI: Nou camp d’aventura.
- CI: Circuit de ponts enlairats, tirolina i gran pista americana a la natura.
- A PARTIR DE CM: Escalada, circuit de ponts, tirolina, jump extrem i rappel.
- UN DIA AMB CANYA!: Tirolina, escalada, ponts, jump extrem, tir amb arc i piscina

Des de

9,00€

(oberta a partir de l’1 de juny). Per a 6è i ESO, grups apartir de 51 alumnes.
Preus:
. Maig i juny: 17,00.-€ per alumne.
- Resta mesos i dilluns: 15,75.-€ per alumne.
- 1 dia amb canya!: 18,60.-€ per alumne (maig/juny), 17,50.-€ per alumne la resta
de mesos o en dilluns.
Més informació en aquest enllaç: Castell de Fluvià.
* CASA DE COLONIAS MAS BADÓ (Sant Quirze Safaja)
Combinació d'activitats d'aventura amb màgia per als més petits o bé immersió
lingüistica en anglès per als més grans amb programa esportiu:
- CI: Aventura màgica: bosc encantat (ponts), efectes especials (tirolina), trucs i
trampes, taller del mag (segons nº d'alumnes).
- CM, CS: Go Sports! En anglès: gronxador, ponts, tir amb arc.
Preus:
. Maig i juny: 15,00.-€ per alumne.
- Resta mesos i dilluns: 13,65.-€ per alumne.
Més informació en aquest enllaç: Mas Badó.
* CASTELL DE L'ARENY (Berguedà)
Passeu 1 dia sencer de multiaventura podeu gaudir de 3 activitats d'aventura al
poble de Castell de l'Areny (Berguedà), per a una sortida molt divertida i molt
segura, que ens permetrà enfilar-nos als arbres com micos i passar per tirolines,
ponts de mico, tibetans, gronxadors, lianes i molt més. Aprendre la tècnica del tir
amb arc i afinar la nostra punteria. I pujar ràpidament per una paret natural
ajudats per preses enganxades i tot el material d'escalada.
O si ho preferiu, us podem oferir un paquet tancat de 2 activitats: circuit
d'aventura+tirolines a Castell de l'Areny i caiac al pantà de la Baells.
Preu: paquet de 3 activitats (circuit acrobàtic+tirolina, rocòdrom i tir amb arc) des
de 16,50.-€ per alumne. (suplement en cas d'afegir els caiacs).
Més informació a: Un dia d'aventura entre el cel i l'aigua.

PROVÍNCIA DE TARRAGONA
*JUMPLAND AVENTURA ECOLÒGICA (Cambrils)
Un nou concepte de Parc d'Aventura a la Costa Daurada, amb circuits aeris amb
ponts, tirolines i tobogans espectaculars, envoltats d'oliveres autòctones i a 500m
de les platges de Cambrils.
Un parc dissenyat per la diversió i l'entreteniment actiu, on es realitzen activitats
relacionades amb la natura i el respecte pel mediambient, promovent valors
formatius plens d'emoció, diversió i seguretat.
Preus: des de 15.-€ per alumne, segons l'activitat.
Més informació en el següent enllaç: Jumpland aventura ecològica

PROVÍNCIA DE GIRONA
* POU DE GLAÇ (La Bisbal de l'Empordà)
Al centre de colònies Pou del Glaç realitzem activitats que fomenten la interacció
amb el medi natural i potencien la convivència del grup fora del context de l’aula,
propiciant cohesió de grup i promovent noves relacions entre iguals i/o millores de
les mateixes.
- EI: Nou camp d’aventura.
- CI: Circuit de ponts enlairats, tirolina i escalada horitzontal
- A PARTIR DE CM: Escalada, circuit de ponts, tirolina, quads, tir amb arc...
Preus:
. Maig i juny: 15,00.-€ per alumne.
- Resta mesos i dilluns: 13,65.-€ per alumne.
Més informació en aquest enllaç: Pou de Glaç.

* CASA DE COLÒNIES TORREFERRANA (Sobrestany-Bellcaire d'Empordà)
- Adventure Day! - CM, CS i ESO.
La visita de dia es realitza íntegrament en llengua anglesa i s’adequa el nivell al
grup participant.
Fins 51 participants: Zip line, Orieentering, Archery
Més de 51: Zip line, Orieentering, Archery, Team Sports
Preus:
. Maig i juny: 15,00.-€ per alumne.
- Resta mesos i dilluns: 13,65.-€ per alumne.
Més informació en aquest enllaç: Torreferrana.

PROVINCIA DE LLEIDA
* CASA DE COLÒNIES MAS PORTAL (Àger - la Noguera)
Mix Aventura
- EI, CI: Xarxa, Tirolina, Ponts i Pla inclinat.
- CM, CS i ESO: Tirolina, Ponts i Escalada.
Esports nàutics
Per a CM, CS i ESO:
- Caiac. Utilització autònoma d’una embarcació, fàcil de maniobrar i molt segura
per la seva estabilitat.
- Raids. Jocs d’aigua a sobre d’uns pneumàtics propulsats a rem que simularan els
antics rais encarregats de transportar la fusta...
Preus:
. Maig i juny: 15,00.-€ per alumne.
- Resta mesos i dilluns: 13,65.-€ per alumne.
Més informació en aquest enllaç: Mas Portal.

Tingues en compte
- Preus amb IVA inclòs.
- Professors gratuïts.
- Possibilitat de contractar el servei d'autocar, consulteu-nos!

Tel. 938 370 966

www.turismeescolar.cat
escolar@totturisme.cat

