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DIA 1: MALLORCA

Trasllat i arribada a l’aeroport dues hores abans de la sortida del vol. Arriba-

da a l’aeroport de Palma, recollida de l’equipatge i trasllat en bus a l’hotel. 

Allotjament i sopar.

DIA 2: VISITA A PALMA

Esmorzar a l’hotel i visita de mig dia a la capital de l’illa. Palma és una ciutat 

cultural i accessible, on tot és a prop. Té una disposició oberta al mar i està 

impregnada de les diferents cultures que hi han viscut al llarg dels anys. 

Plena d’ediicis singulars, monuments i carrers que recullen l’evolució de les 

tendències que han marcat el centre històric. 

Acabada la visita dinarem el pícnic que l’hotel ens haurà preparat. Una estona 

de temps lliure per passejar i fer compres i tornada a l’hotel. Al vespre sopar. 

DIA 3: ACTIVITATS A L’HOTEL I TEMPS LLIURE

Esmorzar a l’hotel i temps lliure 

per gaudir de les instal·lacions 

del club. Més de 70.000 m2 

de zona verda a 90 m sobre 

el nivell del mar per aproitar 

l’extens programa d’animació 

diürna i nocturna. 

DIA 4: WESTERN PARK 

Esmorzar a l’hotel i sortida al parc aquàtic Western Park tot el dia. Dinar (píc-

nic de l’hotel) al mateix parc. A la tarda, tornada a l’hotel i sopar. Animació 

nocturna.

DIA 5: MALLORCA-BARCELONA

Esmorzar a l’hotel. Temps lliure ins a l’hora acordada per al trasllat a 

l’aeroport. Vol a Barcelona i recollida del bus per portar el grup a l’escola.

Grup 30-40 pax

30/04 29/05 379€ per persona 

30/05 12/06 389€ per persona 

13/06 30/06 398€ per persona 

Grup 41-50 pax

30/04 29/05 369€ per persona 

30/05 12/06 379€ per persona 

13/06 30/06 389€ per persona 

	 El pack inclou:
•	 Trasllats en bus col·legi-aeroport BCN–col·legi
•	 Vols BCN–Mallorca i Mallorca-BCN
•	 Taxes +1 maleta per passatger
•	 Trasllats aeroport–hotel-aeroport
•	 4 nits en el complex Sun Club Mallorca (tipus bungalow), 
 en règim de tot inclòs
•	 Visita ½ dia a la ciutat de Palma (entrades Catedral, Castell Bellver)
•	 Guia oicial per a visitar a Palma 
•	 Entrada d’un dia al parc aquàtic Western Park
•	 Assegurança bàsica de viatge i de responsabilitat civil
•	 3 gratuïtats per cada 50 persones de pagament
•	 L’ordre dels itineraris pot modiicar-se

Serveis opcionals:

•	 Tour d’1 dia per l’illa 24€ per persona 
•	Guia acompanyant

Restauració Tot Inclòs

La fórmula tot inclòs comprèn:

Restaurant

•	 Esmorzar, dinar i sopar servits en bufet 
 i amb “show cooking” (excepte a l’esmorzar)
•	 Begudes (self-service), aigua i refrescos
•	 Snacks: des de les 10 h ins a les 19 h oferim:
 Croissants, pizzes, sandvitxos i snacks diversos 
 Gelats des de les 10 h i ins a les 23:30 h
•	 Entre el 15 de juny i el 15 de setembre hi haurà bufet a la   
 piscina de 12:30 h a 14:30 h

Bars (Saló, El Barco, Piscina i La Cabaña):

•	 Servei de begudes des de les 10 h i ins a les 23:30 h 
 En aquest horari podrà consumir lliurement i gratuïtament:
 Cafè, te, llet i infusions
 Cola, llimonada, taronjada, tònica i aigua

Animació i esports
Activitats gratuïtes incloses a la programació setmanal:

•	Escalada
•	Aeròbic i gimnàstica
•	Tir amb pistola, carabina i arc.
•	Iniciació al submarinisme en piscina i waterpolo
•	Iniciació al tennis, reserva de pistes de tennis i organització de tornejos.
•	Reserva de pistes d’esquaix, pàdel, bàdminton, minigolf, tennis taula   
 i petanca.
•	Organització de partits de futbol sala, bàsquet, voleibol i volei-platja.
•	Reserva de bicicletes

Activitats incloses a la programació setmanal amb suplement:

•	Iniciació a l’equitació i passejos amb cavall ( 7 euros/activitat)
•	Piragüisme ( 7 euros/activitat)
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