Necessites més informació?

938 370 966

Viatge Costa Daurada, delta de l'Ebre i Port
Aventura
A escollir: Salou, Cambrils, Ametlla de Mar, Deltebre, Tarragona... Província Tarragona
Apte per a Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles formatius

Descripció:
Viatge de fi de curs a la Costa Daurada, per viure les emocions de Port Aventura,
gaudir d'un entorn de platja i viure experiències inoblidables en el mar
Mediterrani fent esports nàutics.
Amb allotjament i activitats a Salou, Cambrils, l'Ametlla de Mar, i la zona del Delta
de l'Ebre.

Activitats possibles:
**Lúdiques i d'esports nàutics:
. Banana Boat
. Catamarà
. Caiac al mar
. Vela
. Gran catamarà a vela i snorkel
. Paddle surf
. Windsurf iniciació
. Rutes guiades de snorkel
. Multiactivitats a Calafat: embarcació + paddle + XXL + esquí bus
. BTT + caiac al Delta de l'Ebre
. Vaixell a la desembocadura de l'Ebre
. Gimcana tipus "Humor Amarillo"
. Tirolines
. Paintball
. PortAventura World: PortAventura / Ferrari Land / Caribe Aquatic Park
. Competicions esportives a la platja (amb monitors)
. Animacions per la tarda i/o vespre: jocs interactius, música, concursos, balls, etc.
**Culturals
. Visita la Tarragona romana
. Espai Xocolata Simon Coll + caves Freixenet
. TunaTours Educa: banya't amb tonyines!
. MonNatura Delta de l'Ebre
. Cova de l'Espluga de Francolí
. etc.

Preu:
El preu variarà en funció de les activitats triades, durada de l'estada, allotjament,
número i edat dels alumnes (primària/secundària), etc. Alguns exemples
orientatius:
- Estada de 5 dies/4 nits: des de 330,00.-€ per alumne (IVA inclòs). El preu inclou
allotjament en hotel 3* a Salou, 4 pensions completes (2 dinars a Portaventura),
assegurança de viatge especial estudiants, i el següent programa d'activitats: caiac
+ banana / Portaventura 2 dies-2 parcs (Ferrari Land o Caribe Aquatic Park) /
paintball / Gran Catamarà + snorkel / tirolines.

Des de

173,50€

- Estada de 4 dies/3 nits: des de 228,70.-€ per alumne (IVA inclòs). El preu inclou
allotjament en hotel 3* a Salou, 3 pensions completes (2 dinars a Portaventura),
assegurança de viatge especial estudiants, i el següent programa d'activitats: visita
la Tarragona romana/ Portaventura 2 dies-2 parcs / tirolines / Catamarà + banana.
- Estada de 3 dies/2 nits: des de 173,50.-€ per alumne (IVA inclòs). El preu inclou
allotjament en hotel 3* a Salou, 2 pensions completes (1 dinar a Portaventura),
assegurança de viatge especial estudiants, i el següent programa d'activitats: visita
la Tarragona romana/ Portaventura 1 dia / caiac + BTT al Delta de l'Ebre.
Consulteu-nos el vostre programa a mida!

Tingues en compte
. Els preus no inclouen el transport en autocar, necessari per a tots els dies de
l'estada. També us podem passar pressupost amb aquest servei inclòs.
. 1 Talonari d'autofinançament del viatge gratuït per alumne, amb el que pot
recaptar fins a 100.-€ per al viatge!
. Gratuïtats per a professors, consulteu-nos.
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