Necessites més informació?

938 370 966

Viatge Aventura als Pirineus, Barcelona i Port
Aventura
Pirineus, Barcelona i Port Aventura - Província Barcelona
Apte per a Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles formatius

Descripció:
Viatge de fi de curs que permet combinar 3 de les zones més atractives pels
estudiants que volen conèixer Catalunya. De les muntanyes més impresionant, els
Pirineus, passant per la multiculturalitat de la ciutat de Barcelona, fins arribar a la
platja, amb diversitat d'activitats aquàtiques al mar Mediterrani combinat amb
l'emoció de Port Aventura. Aventura, cultura i diversió!

Activitats:
- AVENTURA ALS PIRINEUS: Podeu escollir els dies que voleu estar i el programa
d'activitats més adient per als vostres alumnes:
* Aventura a La Cerdanya: Ràfting i Piragüisme, Circuits d'aventura als arbres,
Camp de Tirolines, Espeleologia, Patinatge sobre Gel, Caldea, Hípica, Cursa
d'orientació...
* Aventura al Pallars: Ràfting, circuits d'aventura als arbres, barranquisme, Hípica,
quads, canoes, trekking Parc Nacional d'Aigüestortes, 4x4...

- VISITA BARCELONA: Podeu escollir quins llocs i monuments visitar (Sagrada
Família, Park Güell, La Pedrera, Casa Batlló, Barri Gótic, La Catedral, Santa Maria
del Mar, Les Rambles, El Port, Aquàrium, El Camp Nou i el Museu del Barça, Poble
Espanyol... i molts més llocs que segur que us agradaran) Només heu de dir-nos
quants dies voleu estar a la ciutat.

- PORT AVENTURA: Gran parc d'atraccions i espectacles que podeu gaudir i
combinar amb Ferrari Land o Aquatik Park. També disposa de diferents hotels per
passar més dies.

Opcional:
I si voleu més activitats, també podem realitzar:
- Activitats aquàtiques i de platja molt divertides
- Visites per l'entorn natural del Delta de l'Ebre (descobrint una forma de vida
adaptada a un entorn totalment diferent)
- Visites culturals d'aquells llocs més emblemàtics
Demana'ns un pressupost sense compromís!

Tingues en compte

Des de

155,65€

Tingues en compte
Si ho necessiteu, també podem encarregar-nos del servei d'autocar pels vostres
trasllats!!
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