
DIA 1: ESCOLA – MADRID - HOTEL

Sortida de l’escola a primera hora del matí amb autocar en direcció a 
Madrid efectuant les parades necessàries. En arribar a Madrid dina-
rem i farem una visita amb guia local. Durant la nostra visita a Madrid 
podrem aproitar per  fer un passeig des de la Plaza de Oriente, pas-
sant per la Puerta del Sol i inalitzant a la Plaza Mayor. Recomanem 
les visites als Museus: El Prado, Reina Sofía, Thyssen, del Palacio Real 
(alguns d’ells gratuïts per a estudiants), així com el Parque del Retiro 
on fer una parada per disfrutar d’un dels parcs amb més història de 
la Península. A l’hora acordada tornarem a l’hotel on soparem i ens 
allotjarem.

DIA 2: HOTEL – TOLEDO - HOTEL

Desdejuni a l’hotel i sortida en direcció a la localitat de Toledo. Pri-
merament farem una visita guiada per la ciutat. Després de la visita 
tindrem temps lliure i poder conèixer indrets com la Iglesia Mudejar 
Santiago del Arrabal, Puerta del Sol,  Puente de Alcántara, Restos del 
Acueducto Romano, Ermita Virgen del Valle amb impresionants vis-
tes sobre la ciutat (punt de gran interès fotogràic i panoràmic de la 
ciutat), Cigarrales Toledanos, Venta del Alma, Puente de San Martín, 
Monasterio de San Juan de los Reyes, Judería Toledana, Puerta de 
Alfonso VI, Murallas de la Ciudad. 

Dinar a restaurant de la zona. Tarda lliure. Tornada a l’hotel. Sopar i 
allotjament.

DIA 3: HOTEL – EL ESCORIAL – MADRID (EL PRADO) - HOTEL

Desdejuni a l’hotel i sortida per fer la visita de “El Escorial”. 

Passejar per San Lorenzo de El Escorial és una de les sensacions més 
impactants que el visitant pot experimentar. Els carrers i les places 
inundades de llum i de color ofereixen espais oberts on es barregen 
arbres i fonts que sedueixen la mirada. Dinar a restaurant i tornada 
cap al centre de Madrid on el grup tindrà  temps lliure per continuar 
coneixent la ciutat. Proposem la visita lliure al Museo del Prado que 
a partir de les 18’00h és gratuïta. Tornada a l’hotel per sopar i allot-
jament.

DIA 4: HOTEL - PARC WARNER - HOTEL 
Desdejuni a l’hotel i sortida per arribar a l’hora d’apertura al Parc 
Warner. Dinar inclòs a les entrades. En el Parc Warner Madrid podràs 
trobar les atraccions més divertides a cadascuna de les zones: Ho-
llywood, Superhéroes, Cartoon Village, Old West, Movie WB World… 
on descarregaràs adrenalina mentre disfrutes dels loopings, les cai-
gudes lliures, etc. Tornada a l’hotel, sopar i allotjament.

DIA 5: HOTEL – MATÍ LLIURE A MADRID– TORNADA A L’ESCOLA

Desdejuni a l’hotel i estona lliure a Madrid. Farem un dinar en ruta de 
tornada cap a l’escola a on arribarem al vespre.

El preu anticrisis inclou:

Autocar tot el circuit
4 Nits hotel 3*** en Mitja Pensió habitacions múltiples

Professors  gratuïts segons número d’alumnes
Assegurança accidents + responsabilitat civil

1 Dinars rest. Madrid
1 Dinar rest. Toledo

1 Dinar a la zona de l’Escorial
1 Dinar en ruta a la tornada

Beguda inclosa (aigua)
Entrades de “El Escorial”

Entrades amb menú escolar inclòs al Parc Warner
Guia local a Madrid
Guia local a Toledo

afegeix 110€ al paquet anticrisis 
i també tindràs inclós:

Fes el teu viatge 
més complet!!

14:00 - 15:00 Lloguer

15:00 - 16:45 Classes d’esquí

16:45 - 17:00 Lloguer

17:00 - 18:00 Snowfun

18:00 - 18:30 Lloguer

18:30 Sortida

Grup 31-42 alumnes i 2 professors: 242€

Grup 43-52 alumnes i 3 professors: 215€

Madrid – Toledo
cultura i oci

TEMPORADA ABRIL – MAIG – JUNY 2011 
(Excepte Setmana Santa, Ponts i Festius)
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Fes el teu viatge més divertit i passa una 
tarda a l’única pista de neu  artiicial 

d’Espanya!! Curs esquí per només: 32€.  
Esquia a qualsevol època de l’any!

Opció anticrisis!!

•	 CONDICIONS GENERALS DE LA PISTA: Temperatura: -2ºC constant
•	  SNOWPARK: US OBLIGATORI DE CASC HOMOLOGAT
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