Necessites més informació?

938 370 966

Viatge d'aventura a la Seu d'Urgell
La Seu d'Urgell - Pirineus
Apte per a Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles formatius

Descripció:
No podem deixar d’aprofitar un entorn com el que tenim a Catalunya, i per fer-ho,
us proposem realitzar un viatge escolar, unes colònies o un fi de curs de
multiaventura a La Seu d'Urgell, la capital de l'Alt Urgell, amb una població de
12.000 habitants. Situada a 700 metres d'alçada, en ple Pirineu, als peu del Cadí i
entre els rius Segre i Valira. Podreu descobrir el Pallars Sobirà, La Cerdanya i el
Principat d'Andorra a través de diverses activitats de natura, aventura, culturals i
esportives, que us faran gaudir dels vostres alumnes allunyats de la rutina del dia a
dia.

Activitats:
Totes les activitats estan adaptades a l’edat dels alumnes i als interessos de l’escola.
Podem realitzar-vos un programa a mida, escollint les activitats d'aventura, de
natura, lúdiques, culturals i esportives que vulgueu realitzar:
. Ràfting i piragüísme al Parc del Segre
. Ruta en BTT
. Escalada
. Circuits d'aventura
. Via ferrata
. Espeleologia
. Orientació
. Patinatge sobre gel
. Caldea
. Tir amb arc
. Trekking de natura
. Hípica
. Visites culturals i museus
. Jocs de nit, vetllades, discoteca, jocs de rol...

Preus:
El preu variarà en funció de les activitats, les dates i l'allotjament escollits.
Per tal d'ajudar-vos, us oferim diferents exemples d'estades que podeu realitzar:
- Colònies 2 dies / 1 nit: des de 85,00.-€ per alumne (Iva inclòs), amb allotjament a
l'alberg, amb 1 pensió completa i programa d'activitats de multiaventura (Rafting al
Parc del Segre, Cursa d'Orientació i Escalada).
- Colònies de 3 dies/ 2 nits: des de 127,50.-€ per alumne (Iva inclòs), amb
l'allotjament a l'alberg, amb 2 pensions completes i programa d'activitats de
multiaventura (Rafting al Parc del segre, BTT, Cursa d'Orientació i Escalada)
- Colònies de 4 dies/ 3 nits: des de 201,00.-€ per alumne (Iva inclòs), amb
l'allotjament a l'alberg, amb 3 pensions completes i programa d'activitats de
multiaventura (Rafting i piragüísme al Parc del segre, BTT, Cursa d'Orientació,
Patinatge sobre gel, Caldea i Escalada)

Els preus inclouen:
- Pensions completes de l’allotjament.

Des de

85,00€

- Activitats descrites al programa i material necessari.
- Monitors especialitzats per al desenvolupament a cada activitat,
- Gratuïtat de 1 professor cada 20 alumnes de pagament.
- Talonaris d’autofinançament per cada alumne, us pot sortir gratis!!

Els preus no inclouen:
- Dinar del 1er dia (el podeu dur de casa, o te un suplement de 10€)
- Autocar pel viatge i els desplaçaments. Si ho necessiteu, nosaltres ens podem
encarregar del servei d'autocars a bons preus.
- Monitors acompanyants de Tot Turisme que estarà amb el grup tots els dies
gestionant horaris, desplaçaments i activitats.

Allotjaments:
Us proposem diferents allotjaments a escollir segons les vostres necessitats
- Alberg La Salle de la Seu d'Urgell, situat al mateix municipi, estalviant-vos l'autocar
per al desplaçament de forces activitats. Te una capacitat de 271 places distribuides
en 4 plantes. El menjar el fan allà mateix amb el seu equip de cuiners per
esmorzars, dinars i sopars.
Instal·lacions:
*2a planta: Hab con bany interior: 22 hab indiv, 3 hab dobles, 7 hab triples i 2 hab
qdpl
*3a planta: Con banys compartits: 26 hab triples
*4a planta: Con banys compartits: 2 hab indiv, 5 hab dobles i 16 hab qdpl
- Alberg La Valira, també situat a l'eixample del mateix municipi, al costat del riu
Valira i envoltat de dos parcs: el dels Enamorats i el de La Valira. Va ser construït el
1992, té 2 plantes i un soterrani. Disposa d'una amplia zona esportiva i molta
claror.
Capacitat per a 130 places (habitacions de 5 i 8 llits), sala d'estar, sala de TV, sala
polivalent amb 100 places de capacitat, biblioteca, menjador, sala per a tallers,
camp de bàsquet i voleibol.

Tingues en compte
T'ajudem a finançar el teu viatge per a que us surti gratuït! Demaneu-nos
informació de les opcions que teniu!!
Volem oferir-vos els nostres serveis per convertir l'estada en uns dies fantàstics
perquè guardis els millors records

Tel. 938 370 966

www.turismeescolar.cat
escolar@totturisme.cat

