Barcelona i Port Aventura - 4 díes
DIA 1. POBLACIÓ D'ORIGEN / BARCELONA GÒTICA (AMB GUIA).
Arribada del grup a Barcelona pel seu compte, i acomodació en
l'establiment triat (alberg, hotel, hostal, ...). Esmorzar per compte del client i
a l'hora convinguda trobada amb el nostre guia per realitzar una visita pel
barri gòtic de la ciutat, visitant La Catedral, la Plaça de Sant Jaume, Plaza del
Rei, Plaza de Sant Felip Neri i l'Església de Santa Maria del Mar. A la nit sopa i
allotjament.
DIA 2. BARCELONA MODERNISTA (AMB GUIA).
Desdejuni. Trobada amb el nostre guia i començament de la visita. En
primer lloc, recorregut a peu pel Passeig de Gracia, on podrem admirar les
façanes més importants del Modernisme català: La Pedrera, Casa Batlló,
Casa Ametller i Casa Morera, fins a arribar al Palau de la Música. Visita a la Sagrada Família. Esmorzar de Pic-Nic i resta de la tarda lliure
en zona Maremágnum, Port olímpic i Rambles. A l'hora convinguda, retorn al nostre establiment, sopar i allotjament.
DIA 3. ESCAPADA A PORTAVENTURA (SENSE GUIA).
Desdejuni. Sortida cap a Portaventura, el parc temàtic de la Costa Daurada. Entrada d'1 dia, amb menjar inclòs a l'interior del parc, per
gaudir de les atraccions més excitants. Tornada a Barcelona, sopar i allotjament.
DIA 4. DIA LLIURE A BARCELONA / POBLACIÓ D'ORIGEN.
Desdejuni. Resta del dia lliure per acabar de visitar la ciutat o realitzar compres. Després de l'esmorzar, finalització dels nostres
serveis.
El preu inclou:
. Allotjament en alberg, hostel, hotel o casa de colònies a Barcelona o voltants.
. Règim de 3 Pensions Completes (inclou aigua en els menjars).
. Activitats entrades i guies incloses al programa.
. Distribució en habitacions múltiples per als estudiants.
. Habitacions dobles / individuals per als professors.
. Segur de viatge Especial Estudiants.
. Segur de Responsabilitat Civil per als professors.
. 1 talonari d'autofinançament del viatge de fins a 100 Euros per alumne.
. 1 gratuïtat per cada 25 alumnes de pagament.

El preu no inclou:
. Transport des d'origen ni trasllats.
Fes el pressupost a la teva mesura
Si aquest programa no et convenç o no és del teu grat, pots realitzar el teu mateix un pressupost a mesura. Entra en Els meus viatges
preferides i escull qualsevol dels Viatges a la carta, en menys d'1 minut obtindràs un Pressupost fet a la mesura del teu grup, i si vols
ho pots reservar directament i sense costos fins que no et confirmem tots els Serveis.
A més pots fer tants pressupostos com vulguis i es mantindran guardats per si vols tornar a consultar-los
Tingues en compte
. Els preus poden sofrir modificacions segons la temporada escollida.
. Possibilitat d'estada de 3, 4, 5 o 6 dies a Barcelona o combinant Tarragona, Pirineus aventura...
. Consultar preus per a trasllats en autocar durant tota la seva estada a Barcelona.

