
Estudiants
 (GC 1058) Agencia asociada a Team Group

Alps · Andorra

Boí Taüll

I també...

Esquí

ESTUDIANTES

Mallorca
Andalusia  

Madrid – Toledo
País Basc  

Bratislava - Budapest - Viena 
Croàcia

Praga i voltants 
Holanda - Bèlgica 
París / Eurodisney 

Itàlia · Tunísia



2

 Opció 5 dies / 4 nits:
El programa inclou:

Trasllats en bus: Escola – Estació d’esquí - Escola. 4 nits d’allotjament a 
peu de pista en habitacions múltiples (disponibles des de diumenge 
a les 18h fins divendres a les 14h). Pensió completa (bufet): esmorzar, 
dinar, berenar i sopar (àpats amb aigua). Ski-pass per a 4 dies i mig. 
Classes amb monitors cada dia. Activitats després de sopar. Lloguer 
de material per a tots els dies. Assegurança de viatge i responsabilitat 
civil. 2 gratuïtats per cada 25 de pagament. Assegurança de neu.

 El preu NO inclou:

•	Suplement snowboard (directament a pistes)
•	Assegurança de cancel·lació

Oferta vàlida per a grups (mínim 25 persones de 
pagament). L’allotjament serà en establiments 
tipus alberg. Estan situats a peu de pistes i 
disposen de bar-restaurant on se serveixen els 
àpats. Els lavabos i les dutxes són, bàsicament, 
comunitaris. El berenar consisteix en unes pa-

tates xip, un pastisset, una barreta de cereals, fruita i una 
ampolleta d’aigua.

 Opció 7 dies / 6 nits:
El programa inclou:

Trasllats en bus: escola – estació d’esquí - escola. 6 nits d’allotjament a 
peu de pista en habitacions múltiples (disponibles des de diumenge 
a les 8 h fins a dissabte a les 14 h). Pensió completa (bufet): esmorzar, 
dinar, berenar i sopar (àpats amb aigua). Ski-pass per a 6 dies i mig. 
Classes amb monitors cada dia. Activitats després de sopar. Lloguer 
de material per a tots els dies. Assegurança de viatge i responsabilitat 
civil. 2 gratuïtats per cada 25 de pagament. Assegurança de neu.

  El preu NO inclou:

•	 Suplement snowboard (directament a pistes).
•	 Assegurança de cancel·lació

Oferta vàlida per a grups (mínim 25 persones de 
pagament). L’allotjament serà en establiments 
tipus alberg. Estan situats a peus de pistes i 
disposen de bar-restaurant on se serveixen els 
àpats. Els lavabos i les dutxes són, bàsicament, 
comunitaris. El berenar consisteix en unes pa-

tates xip, un pastisset, una barreta de cereals, fruita i una 
ampolleta d’aigua. El grup entra amb el sopar del diumenge i 
marxa amb el dinar del divendres.

FÓRMULA 5 DIES amb 20 hores de classe TIPUS D’HABITACIÓ

Desembre Gener Febrer Març Abril

29/11 6/12 13/12 3/1 10/1 17/1 24/1 31/1 7/2 7/3 14/3 21/3 28/3 4/4 11/4 18/4

Arc 1600 450€ 4 pax amb bany compartit

Deux Alpes Mont 
de Lans 440€ 444€ 450€ 475€ 495€ 490€ 490€ 504€ 494€ 495€ 495€ 485€ 485€ 4 a 6 pax amb bany privat

Deux Alpes 
Venosc 44€ 450€ 450€ 6 pax amb dutxa

La Norma 465€ 485€ 495€ 495€ 498€ 500€ 495€ 485€ 475€ 465€ 2 a 4 pax amb bany compartit

La Plagne “1800” 450€ 475€ 495€ 490€ 490€ 498€ 504€ 495€ 485€ 485€ 485€ 485€ 4 pax amb dutxes a la planta

Les Orres 440€ 465€ 475€ 480€ 480€ 504€ 504€ 484€ 480€ 475€ 460€ 455€ 455€ 3 a 6 pax amb bany compartit

Pralognan 450€ 474€ 480€ 480€ 504€ 504€ 480€ 475€ 475€ 460€  6 pax

Saint-Lary Soulan 
(Pireneus) 435€ 440€ 460€ 475€ 480€ 480€ 504€ 455€ 455€ 455€ 2 a 4 pax amb dutxa

Saint-Sorlin 455€ 474€ 480€ 480€ 504€ 504€ 484€ 480€ 475€ 460€ 460€ 455€ 2 a 4 pax amb dutxa a la planta

Val Thorens 444€ 450€ 450€ 6 pax

Valloire 444€ 455€ 474€ 480€ 480€ 460€ 4 pax amb dutxa

Vars 450€ 474€ 460€ 475€ 6 a 10 pax amb dutxes a la planta

Flaine Altaïr * 450€ 4 pax amb bany compartit

Val Cenis * 454€ 474€ 480€ 480€ 498€ 484€ 484€ 475€ 460€ 460€ 4 a 6 pax amb bany compartit

* = NO fan el programa de 7 dies · Suplement Fórmula 7 Dies amb23 hores de classe: 160€ · Les dates no especificades són de temporada alta. Demaneu-ne cotització.

ALPS: Temporada baixa Preus de venda per a grups d’estudiants

Esquí als Alps



Grandvalira: Grupo 30-41 persones

Hotel Cérvol 4*
Hotel Austria 3*
Hotel Encamp 3*

4 forfaits / 5 nits
4 forfaits / 5 nits
4 forfaits / 5 nits

des de 459€ 
des de 419€ 
des de 469€ 

Grandvalira: Grupo 42-50 persones

Hotel Cérvol 4*
Hotel Austria 3*
Hotel Encamp 3*

4 forfaits / 5 nits
4 forfaits / 5 nits
4 forfaits / 5 nits

des de 449€ 
des de 399€ 
des de 449€ 

Grandvalira: Grupo 30-41 persones

Hotel Cérvol 4*
Hotel Austria 3*
Hotel Encamp 3*

6 forfaits / 7 nits
6 forfaits / 7 nits
6 forfaits / 7 nits

des de 549€ 
des de 509€ 
des de 549€ 

Grandvalira: Grupo 42-50 persones

Hotel Cérvol 4*
Hotel Austria 3*
Hotel Encamp 3*

6 forfaits / 7 nits
6 forfaits / 7 nits
6 forfaits / 7 nits

des de 529€ 
des de 489€ 
des de 529€ 

Vallnord: Grupo 30-41 persones

Hotel Cérvol 4*
Hotel Cérvol 4*

4 forfaits / 5 nits
6 forfaits / 7 nits

des de 459€ 
des de 549€ 

Vallnord: Grupo 42-50 persones

Hotel Cérvol 4*
Hotel Cérvol 4*

4 forfaits / 5 nits
6 forfaits / 7 nits

des de 469€ 
des de 519€ 

 Opció 6 dies forfait / 7 nits:
El programa inclou:

•	Bus d’anada i tornada
•	Trasllat diari a les pistes 
•	7 nits en hotel en règim de Mitja Pensió (sopar + esmorzar)
•	6 dies de forfaits + dinar a pistes (pizza + patates + aigua o refresc)
•	10 hores de classes d’esquí
•	2 gratuïtats per cada 25 alumnes de pagament
•	Assegurances

* El lloguer del material d’esquí NO està inclòs
* Els preus finals dependran de les dates sol·licitades.
 Cotitzacions fetes en base a temporada baixa.

 Opció 4 dies forfait / 5 nits:
El programa inclou:

•	Bus d’anada i tornada
•	Trasllat diari a les pistes 
•	5 nits (entrada diumenge i sortida divendres) en hotel en règim de 

Mitja Pensió (sopar + esmorzar)
•	4 dies de forfaits + dinar a pistes (pizza + patates + aigua o refresc)
•	8 hores de classes d’esquí
•	2 gratuïtats per cada 25 alumnes de pagament
•	Assegurances

* El lloguer del material d’esquí NO està inclòs
* Els preus finals dependran de les dates sol·licitades.
 Cotitzacions fetes en base a temporada baixa.
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Esquí a Andorra
Grandvalira 
o Vallnord 
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Domini esquiable:
•	 Desnivell esquiable total: 10.366 m
•	 Domini esquiable en explotació: 550 Ha
•	 Kilòmetres de pistes: 45’3
•	 Pistes: 52 (10 verdes, 7 blaves, 26 vermelles i 9 negres)
•	 Snowpark
•	 Cota mínima: 2.020 m (Pla de Vaques)
•	 Cota màxima: 2.751 m (Puig Falcó)

Equipaments
•	 Remuntadors: 16
•	 Capacitat de transport: 19.690 persones / hora
•	 Màquines aplanadores: 5
•	 Neu automàtica: 205 canons
•	 Superfície d’innivació automàtica: 20’2 km de pistes
•	 Número de pistes innivades: 21

PREUS ENTRE 31 I 42 PAX DE PAGAMENT + 2 GRATUÏTATS PREUS ENTRE 43 I 52 PAX DE PAGAMENT + 2 GRATUÏTATS

Boí Taüll Resort és un complex hoteler dedicat a l’oci, a l’empresa i a l’esport. Situat 
a la Vall de Boí, al Pirineu de Lleida, és un dels únics resorts de muntanya d’Espanya. 
Compta amb 6 establiments hotelers de diverses categories, amb més de 1.200 llits i 
una àmplia zona central d’equipaments i instal·lacions.

* Per als paquets de 5 dies en temporada baixa i mitja, l’entrada serà en diumenge. * Per als paquets de 5 dies en temporada baixa i mitja, l’entrada serà en diumenge.

ENTRADA SORTIDA TEMPORADA
2 

DIES
3 

DIES
4 

DÍES
5 

DÍES
08/12/2010 24/12/2010

PROMOCIÓ 180€ 260€ 355€ 440€
06/01/2011 09/01/2011

09/01/2011 14/01/2011

BAIXA 214€ 315€ 422€ 487€

16/01/2011 21/01/2011

23/01/2011 28/01/2011

30/01/2011 04/02/2011

06/02/2011 11/02/2011

13/02/2011 18/02/2011

20/02/2011 25/02/2011

27/02/2011 04/03/2011
MITJA 230€ 337€ 450€ 520€

06/03/2011 11/03/2011

13/03/2011 18/03/2011

PROMOCIÓ 180€ 260€ 355€ 440€
20/03/2011 25/03/2011

27/03/2011 01/04/2011

03/04/2011 08/04/2011

10/04/2011 20/04/2011

ENTRADA SORTIDA TEMPORADA
2 

DIES
3 

DIES
4 

DÍES
5 

DÍES
08/12/2010 24/12/2010

PROMOCIÓ 171€ 246€ 337€ 418€
06/01/2011 09/01/2011

09/01/2011 14/01/2011

BAIXA 205€ 303€ 404€ 464€

16/01/2011 21/01/2011

23/01/2011 28/01/2011

30/01/2011 04/02/2011

06/02/2011 11/02/2011

13/02/2011 18/02/2011

20/02/2011 25/02/2011

27/02/2011 04/03/2011
MITJA 222€ 325€ 432€ 498€

06/03/2011 11/03/2011

13/03/2011 18/03/2011

PROMOCIÓ 171€ 246€ 337€ 418€
20/03/2011 25/03/2011

27/03/2011 01/04/2011

03/04/2011 08/04/2011

10/04/2011 20/04/2011

Serveis:
•	 Àrea de pàrquing, a peu de pistes, amb 1.500 places
•	 Centre d’atenció mèdica a peu de pistes
•	 Parc infantil de neu per a nens a partir d’un any
•	 Nou servei de lloguer de material d’esquí i de snowboard
•	 Dues escoles d’esquí amb més de 125 monitors
•	 Telèfon Blanc (informació de l’estat de la neu) 902 30 44 30
•	 Web: www.boitaullresort.com amb webcams per veure l’estat  

de les pistes online
•	 Restaurant La Guineu (cota 2.020)
•	 Cafeteria Self-Service Isard (cota 2.020)
•	 Restaurant cafeteria La Carlina (cota 2.400)

Boí Taüll

FITXA TÈCNICA DE L’ESTACIÓ



El pack inclou:

•	 Autocar tota l’estada amb el grup
•	 Pensió completa (2, 3, 4, 5 segons paquet)
•	 El dinar serà un menú calent al restaurant de pistes
•	 Forfait (2, 3, 4, 5 dies segons paquet)
•	 Curs amb monitors titulats (4, 6, 8, 10 hores segons paquet)
•	 Lloguer d’equip complet d’esquí Carving 
 (2, 3, 4, 5 dies segons paquet)
•	 Lloguer de casc (2, 3, 4, 5 dies segons paquet)
•	 Assegurança d’esquí

Tots els paquets inclouen 
gratuïtament:

•	 Programa d’animació i aprés-ski diari i nocturn al resort
•	 Festa d’acomiadament i berenar
•	 Carreres de final de curs amb entrega de medalles 

als 3 primers classificats sempre que les condicions 
meteorològiques ho permetin

•	 Diploma per a tots els participants
•	 Filmació en vídeo (sempre que les condicions 

meteorològiques ho permetin)

Possibilitat de nit extra en Mitja Pensió (sortida dissabte per a paquets de 5 dies>.
Els paquets de 2, 3 i 4 dies estan subjectes a disponibilitat a l’hora de realitzar la reserva.
S’entén per grup escolar un mínim de 20 alumnes reservant els mateixos serveis.
Els preus d’aquests paquets corresponen a grups escolars (fins a 17 anys). 
Per a grups universitaris (a partir de 18 anys) s’incrementarà aquest preu en un 15%.

•	 Els cursos d’esquí / snow són de 10 / 15 hores de dilluns 
a divendres (als paquets de 5 nits) amb un màxim de 
12 alumnes. Excepte per als paquets de temporada de 
promoció.

•	 Els horaris dels cursos seran de 10h a 12h i de 12h a 14h. 
No es confirmaran fins 2 dies abans de l’entrada del grup.

•	 Les hores extres seran sempre després de dinar.

•	 Els cursos d’esquí i snow hauran de ser confirmats al 
departament de grups de Boí Taüll Resort al moment de 
tancar el grup.

•	 Qualsevol modificació una vegada al resort tindrà una 
penalització de 9€.

       10% Anul·lació fins a 30 dies abans de l’arribada del grup
    30%  Anul·lació fins a 15 dies abans de l’arribada del grup
    50%  Anul·lació entre els 15 dies i el dia d’entrada del grup
 100%  No presentació del grup per qualsevol causa
  150€ De despeses de gestió

Despeses de cancel·lació
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Possibles descomptes i suplements

•	 Descompte per no utilització del material d’esquí Carving
•	 Descompte per no realització del curs d’esquí
•	 Suplement lloguer d’equip complet SNOW
•	 Suplement curs d’esquí de 15 hores
•	 Suplement d’habitació individual per a professors
•	 Preu per xofer en habitació individual Pensió Completa al resort

Descomptes i suplements aplicables al paquet de 5 dies. 
Consultar descomptes i suplements per a paquets de 2, 3 i 4 dies.

Condicions

•	 1 gratuïtat per cada 25 de pagament
•	 Allotjament dels professors en habitacions múltiples 

separades per sexes (possibilitat d’individual amb 
suplement)

•	 A l’arribada a Boí Taüll Resort, el grup haurà de dipositar 600 
euros per cobrir possibles desperfectes. Aquest import serà 
retornat a la sortida del grup una vegada comprovades les 
instal.lacions

•	 La utilització del servei de guarda-esquís necessitarà una 
fiança de 5€ per l’entrega de claus
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DIA 1: BARCELONA – GRANADA

DIA 2: LA ALPUJARRA

DIA 3: CÒRDOVA

DIA 4: GRANADA 

DIA 5: ANTEQUERA I LOJA

DIA 6: DIA DE TORNADA

DIA 1: BARCELONA – GRANADA

Sortida a primera hora del matí des de les instal·lacions de l’escola. Dinar en ruta (no 
inclòs). Arribada a la tarda a l’hotel. Sopar i allotjament.

DIA 2: LA ALPUJARRA

Esmorzar i sortida en direcció a La Alpujarra granadina, recollida del guia local que 
ens acompanyarà durant tota la visita. Aquesta excursió és de gran interés cultural, 
natural i paisatgístic, ja que es visita part de la zona que va des de Sierra Nevada fins 
al Mediterrani i que, donada la seva varietat climàtica, és un dels espais de major 
riquesa botànica d’Europa. A més cal afegir-hi la riquesa cultural heretada dels àrabs, 
els peculiars pobles blancs, amb edificacions de sostres plans de terra i les seves 
terres de cultiu en forma de petits balcons que arriben a sobrepassar els 2.000 m 
d’altitud.

Arribarem fins a Trevélez, el poble més alt d’Espanya, allà dinarem, però abans tin-
drem l’oportunitat de visitar un assecador de pernils i degustarem els seus produc-
tes. Després de dinar arribarem fins a Lanjarón, l’última parada del dia. Tornada a 
l’hotel, sopar i allotjament.

DIA 3: CÒRDOVA

Desdejuni i sortida en direcció a Còrdova. Arribada i recollida del guia que acompan-
yarà el grup durant tot el trajecte. Visitarem la ciutat dels califes, Medina Azahara, 
el museu del cèlebre pintor Julio Romero de Torres (si la visita és en dimecres, és 
gratuït). Seguidament passejarem per la ciutat: passarem pel call, calleja de flores, 
el soc (mercat musulmà), la sinagoga i el taller típic artesanal de gravat de cuir cor-
doban. A continuació anirem a dinar en un restaurant i després anirem a fer una 
panoràmica en bus. I per finalitzar disposarem de temps lliure.

Al vespre arribada a l’hotel, sopar i festa amb música disco.

DIA 4: GRANADA 

Esmorzar i sortida cap a Granada, on podrem visitar l’Alhambra (en cas que s’hagin 
de tramitar les entrades serà sota petició expressa del grup i pot fer que s’hagi de 
variar lleugerament l’itinerari).

Després del dinar visitarem l’Albaycín que és un dels barris amb més sabor de Grana-
da, llegat viu de la cultura andalusí. Tornada a l’hotel, sopar i allotjament.

DIA 5: ANTEQUERA I LOJA

Desdejuni i sortida cap a Antequera. Després de la recollida del guia local es farà 
la visita a la ciutat. El seu tipisme andalús es conserva als carrers empedrats, a les 

PREUS TEMPORADA ABRIL - MAIG – JUNY 2011  
(Excepte Setmana Santa, Ponts i festivitats locals):

PREUS TEMPORADA ABRIL - MAIG – JUNY 2011  
(Excepte Setmana Santa, ponts i festivitats locals):

Grup 31-42 alumnes i 2 professors gratis: 280€

Grup 43-52 alumnes i 3 professors gratis: 235€

Grup 31-42 alumnes i 2 professors gratis: 332€

Grup 43-52 alumnes i 3 professors gratis: 289€

Granada – Alpujarra – Còrdova -Antequera

Granada – Alpujarra – Còrdova 
Antequera

	 El preu inclou:
•	 Autocar tot el circuit
•	 5 nits d’allotjament en hotel 3*** 
 de Loja (Granada) en Mitja Pensió 
•	 2 o 3 professors gratuïts
•	 Assegurança de viatges i responsabilitat civil

	 El preu inclou:
•	 Autocar tot el circuit
•	 5 nits d’allotjament en hotel 3*** de Loja (Granada) en  
 Mitja pensió o Pensió completa segons el dia.
•	 Dinar en restaurant a Còrdova i a la zona de La Alpujarra
•	 Guies locals per a les visites de Còrdova, Granada, La   
 Alpujarra, Antequera i Loja
•	 2 o 3 professors gratis
•	 Assegurança de viatges i responsabilitat civil

Andalusia  anticrisis!!!

Andalusia econòmica

reixes de les finestres i a les esglésies. La decoració mu-
déjar d’alguns dels seus carrers contrasta en harmonia 
amb cases modernes i un important nucli industrial. A 
l’arribada visitarem els dòlmens de Viera i El Romeral. 
Aquest conjunt megalític ens proporcionarà un viatge 
a l’edat de Bronze (2500 anys abans de Crist) i coneixe-
rem les primeres passes de la civilització humana i 
podrem admirar-hi l’arquitectura de l’època. A conti-
nuació visitarem alguns dels seus monuments més 
significatius. Retornarem a l’hotel per dinar i visitarem 
amb la guia local Loja, aquesta població va ser anome-
nada per Isabel La Católica Flor entre Espinas. Recon-
querida pels cristians a l’any 1486, la seva herència 
islàmica s’aprecia passejant pel barri de l’Alcazaba i 
tot el seu casc històric. Després de la visita tornarem a 
l’hotel per sopar i fer la festa de comiat.

DIA 6: DIA DE TORNADA

Esmorzar i tornada al punt d’origen amb les parades 
pertinents. Dinar per compte dels clients. Arribada a 
l’escola i fi dels serveis. 
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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’edificis 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 aprofitar 
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 fins 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 oficial 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 modificar-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 fins a les 19 h oferim:
 Croissants, pizzes, sandvitxos i snacks diversos 
 Gelats des de les 10 h i fins 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 fins 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)

Sun Club Eldorado 
Mallorca
Estudiants 2011



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 aprofitar per  fer un passeig des de la Plaza de Oriente, pas-
sant per la Puerta del Sol i finalitzant 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 fotogràfic 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)

8

Fes el teu viatge més divertit i passa una 
tarda a l’única pista de neu  artificial 

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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DIA 1: ORIGEN – PAÍS BASC 

Sortida del lloc d’origen en direcció al País Basc. Arribada a Eibar, lo-
calitat on està situat l’hotel (segons disponibilitat en el moment de 
realitzar la reserva). Registre d’entrada a l’hotel, acomodació i resta 
de la tarda lliure. Sopar i allotjament a l’hotel.

DIA 2: HOTEL – BILBAO - HOTEL

Desdejuni a l’hotel i sortida cap a Bilbao per fer una travessia – des-
cens on podrem conèixer totes les curiositats del “botxo”: els seus 
ponts vists des de dins, les seves mines i els edificis més singulars. 
Temps lliure fins a l’hora de dinar en un restaurant. A la tarda farem la 
visita del museu Guggenheim (entrades incloses). Tornada a l’hotel, 
sopar i allotjament.

DIA 3: HOTEL – SAN JUAN DE GAZTELUGATXE – BERMEO – HOTEL

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a San Juan de Gaztelugatxe per fer una 
petita ruta a peu. Es tracta d’un santuari que s’ubica dalt d’una illa a la 
què s’accedeix a través d’un pont de pedra i una escalinata. S’ha de fer 
una petita ascensió per la muntanya, el que permet completar el matí 
amb un passeig d’increïbles vistes. Dinar en restaurant de la zona i 
tarda lliure per conèixer la localitat de Bermeo. Al vespre tornada a 
l’hotel, sopar i allotjament.

DIA 4: HOTEL – SAN SEBASTIÀ - HOTEL

Desdejuni i sortida en direcció a la ciutat de DONOSTI – SAN SEBASTIÀ, 
on realitzarem una visita amb guia local. Dinarem en un restaurant 
i a la tarda farem una visita a “Kutxa Espacio de la Ciencia”, on ens 
ensenyaran el planetari i farem un taller d’electricitat (segons l’edat 
dels participants). Tornada a l’hotel, sopar i allotjament.

DIA 5: HOTEL – VITÒRIA –TORNADA-ORIGEN

Esmorzar i sortida de l’hotel. Visita a Vitoria, ciutat seu del govern 
basc que es va fundar sobre un turó. Visita amb guia oficial pels llocs 
més característics. Dinar en un restaurant i després sortirem amb 
l’autocar de tornada a la nostra escola.

El preu anticrisis inclou:

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

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

El preu anticrisis no inclou:

 Entrades no especificades i serveis no descrits en el programa.
Guies locals. Apats en el restaurant. 

Res no especificat en “El preu Inclou”

L’opció completa inclou:
•	 1 Dinar en ruta
•	 1 Dinar Rest. Bilbao
•	 1 Dinar Rest. Bermeo
•	 1 Dinar Rest. Sant Sebastià
•	 1 Dinar Rest. Vitòria
•	 Beguda inclosa (Aigua i, en alguns llocs,  refrescos)
•	 Travessia – descens a Bilbao
•	 Entrada Museu Guggenheim
•	 Guia Local a Sant Sebastià
•	 Guia Local a Vitòria
•	 Entrades Taller + Planetari a Sant Sebastià
•	 L’ordre dels itineraris pot modificar-se

Serveis opcionals:

•	  Guia acompanyant durant tota l’estada
•	  Assegurança de cancel·lació

Per aquesta opció suplement

Grup 31-42 alumnes: 268€
Grup 43-52 alumnes: 243€

Grup 31-42 alumnes: 117€
Grup 43-52 alumnes: 107€

País Basc 

Opció anticrisis!!



DIA 1: BARCELONA – VIENA - SENEC

Trobada i trasllat en bus fins a l’aeroport, on hem de ser dues hores 
abans de la sortida del vol. Un cop l’avió ens deixi a Viena marxarem 
amb bus fins a l’hotel Holiday Village de Senec, Eslovàquia. Temps 
lliure i sopar a l’hotel.

DIA 2: SENEC – BRATISLAVA - SENEC

Després d’esmorzar a l’hotel, marxarem cap a Bratislava a fer una vi-
sita amb guia local. Allà hi veurem el casc antic, la Catedral de Sant 
Martí, la Torre de Sant Miquel, el Palau del president, el Castell de 
Bratislava amb els jardins, l’Òpera i el Palau del govern. Durant la vi-
sita aprofitarem per dinar en un restaurant local. A la tarda tornarem 
per sopar a l’hotel.

DIA 3: SENEC – BUDAPEST – SENEC

Un cop esmorzats sortirem cap a Budapest. Allà ens esperarà un guia 
local per fer la part de Pest al matí: els edificis del Parlament, l’antiga 
llotja, la basílica de Sant Esteve i la plaça Deak. Després dinarem en 
un restaurant local i començarem la visita de Buda: el bastió dels pes-
cadors, l’església de Maties, el barri antic, les panoràmiques del riu, 
el pont de les Cadenes i el Palau Reial.
Al final de la jornada tornarem a l’hotel de Senec per sopar-hi.

DIA 4: SENEC – VIENA - SENEC

Desdejuni a l’hotel i sortida cap a Viena. Trobada amb un guia local 
per començar la panoràmica de la ciutat: la famosa Ringstrasse, el 
Palau Urania, el Palau Coburg, els Palaus imperials que van ser re-
sidència dels Habsburg, el Parlament, el Teatre Burg, l’Ajuntament, 
l’Òpera, la Universitat, la Catedral de Sant Esteve, la casa de Mozart, 
etc. El dinar el farem en un restaurant local. 
Cap al vespre tornarem a ser a l’hotel de Senec per sopar-hi.

DIA 5: SENEC - VIENA – BARCELONA

Després d’esmorzar a l’hotel, trobada amb el guia i sortida cap a 
l’aeroport de Viena. Tràmits de facturació i d’embarcament. Un cop el 
vol arribi a Barcelona, tornada amb bus cap al centre escolar.

Grup 31-35 persones: 489€

Grup 36-40 persones: 469€

Grup 41-50 persones: 459€

Preu per persona en habitació multiple amb 
règim de Pensió Completa:

	 El preu inclou:
•	 Bitllets d’avió en vols directes Barcelona – Viena - Barcelona
•	 Trasllats en bus: escola – aeroport BCN – escola
•	 Bus per a tots els trajectes descrits a destinació
•	 4 nits en hotels 3* en habitacions múltiples i en règim de  
 Mitja Pensió (sopar amb beguda+ esmorzar)
•	 4 dinars en restaurants (1 beguda inclosa)
•	 Guies locals per a visites a Bratislava, Budapest i Viena
•	 Entrades: 

Bratislava: Castell i Catedral de Sant Martí
Budapest: Palau del Parlament
Viena: Palau dels Habsburg

•	 3 gratuïtats per a professors amb un mínim de 50 alumnes  
 de pagament
•	 Assegurança de viatge i de responsabilitat civil
•	 IVA i Taxes de l’aeroport
•	 Dipòsit per alumne i per a l’estada: 30€
•	 L’ordre dels itineraris pot modificar-se

Serveis opcionals:

•	Guia acompanyant durant tota l’estada a destinació
•	Guia de suport per fer els tràmits d’embarcament 

a l’aeroport de Barcelona
•	Assegurança de cancel·lació

El preu no inclou:
•	 Entrades no especificades i serveis no descrits en el programa

Bratislava - Budapest
Viena 
5 dies / 4 nits

10
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DIA 1: BARCELONA – DUBROVNIK

Trobada i trasllat en bus fins a l’aeroport, on hem de ser dues hores abans 
de la sortida del vol. Un cop l’avió ens deixi a Dubrovnik, trasllat al pinto-
resc poble de Cavtat i visita amb un guia local. En aquesta ciutadella, situa-
da al sud de Dubrovnik, podrem veure les restes de les construccions de 
l’Edat Antiga i els palaus i residències d’estiu d’estil renaixentista. Després 
de la visita dinarem en un restaurant local (menú de 2 plats amb aigua 
inclosa). Tot seguit, trasllat a l’hotel. Tarda lliure i sopar a l’hotel.

DIA 2: SENEC – DUBROVNIK

Esmorzarem a l’hotel i visitarem Dubrovnik, que és coneguda com la perla 
de l’Adriàtic. Tot i patir bombardejos durant la Guerra dels Balcans, és amb 
diferència una de les ciutats medievals fortificades millor conservades 
d’arreu. Tant és així, que la UNESCO la inclou com a ciutat patrimoni de la 
humanitat. 

Al matí un guia local de parla hispana ens portarà per la meravellosa part 
antiga de la ciutat, la Catedral, el monestir franciscà, on hi ha la farmà-
cia més antiga d’Europa, els carrerons i la font d’Onofre. Seguidament di-
narem en un restaurant local. A la tarda temps lliure i possibilitat de fer 
una excursió opcional a les illes Elafiti. Cap al vespre, tornada a l’hotel per 
sopar-hi.

DIA 3: MOSTAR – MEDUGORJE – CASCADES KRAVICE

Esmorzar a l’hotel i sortida a través de la desembocadura del riu Neretva 
cap a Mostar. Aquesta ciutat bosniana, fundada en temps de l’imperi 
Otomà, rep el nom pel seu pont vell. Aquest pont és un símbol d’unió 
de les cultures musulmana i cristiana que separava el riu Neretva. Mos-
tar també ensenya les ferides de la guerra, tot i que no amaguen l’encant 
d’aquesta població. Després de dinar en un restaurant ens dirigirem cap a 
Medugorje i tindrem temps lliure per visitar el famós Santuari de la Verge 
Maria, tan important com els de Lourdes o Fàtima.

De camí cap a l’hotel pararem a les cascades de Kravice, on un meravellós i 
amplíssim arc d’aigua cau des d’una altura de 25 metres i crea un especta-
cle únic. Un cop a l’hotel, hi soparem.

DIA 4: KORčULA - STON

Esmorzar a l’hotel i excursió per l’espectacular costa adriàtica, plena de 
pobles de pescadors i d’impagables vistes sobre el mar i les illes que 
l’omplen. Arribada a Orebic i trasllat en vaixell cap a l’illa de Korčula. Visita 
de mig dia amb guia local de parla hispana. Aquesta illa és famosa pels 
seus boscos, el vi, les olives i el folklore. La història també ha concedit mol-
tes llegendes a aquest indret. Una d’elles diu que Marco Polo hi va néixer. 
Després de la visita hi dinarem en un restaurant i es deixarà temps lliure. 

De tornada farem una parada curta a Ston, una població que té una de les 
muralles més llargues del món. En arribar a l’hotel, sopar.

DIA 5: DUBROVNIK – BARCELONA

Esmorzar a l’hotel. Recollirem el pícnic del dinar i tindrem temps lliure fins 
a l’hora del trasllat a l’aeroport per agafar el vol de tornada. A l’arribada, un 
bus ens portarà fins al centre escolar.

Croàcia és un país privilegiat, no només per les seves platges d’aigües 
cristal·lines, sinó també per les mil·lenàries cultures que han impregnat 
d’història el seu territori.  

31-40 persones règim Pensió Completa
Maig: 559€ en habitació múltiple

Març, Juny, Juliol, Agost i Setembre: 
549€ en habitació múltiple

Abril, Octubre: 539€ en habitació múltiple

41-50 persones règim Pensió Completa
Maig: 549€ en habitació múltiple

Març, Juny, Juliol, Agost i Setembre: 
539€ en habitació múltiple

Abril, Octubre: 529€ en habitació múltiple

Preu per persona:

	 El preu inclou:
•	 Bitllets d’avió Barcelona – Dubrovnik - Barcelona
•	 Trasllats en bus: escola – aeroport BCN – escola
•	 Serveis de bus a destinació segons el programa
•	 Bitllets per al vaixell Orebic – Korčula - Orebic
•	 4 nits en hotels 3* a Neum o molt proper en habitacions   
 múltiples i en règim de Mitja Pensió (sopar amb una beguda +  
 esmorzar)
•	 4 dinars en restaurants (una beguda inclosa)
•	 En cas de Pensió Completa 1 pícnic per emportar   
 com a dinar de l’últim dia
•	 Guies locals a Cavtat, Dubrovnik i Korčula
•	 3 gratuïtats per a prof. amb un mín. de 50 alumnes de pagament
•	 Assegurança de viatge i responsabilitat civil
•	 IVA i Taxes de l’aeroport
•	 L’ordre dels itineraris pot modificar-se

Serveis opcionals:

•	Guia acompanyant durant tota l’estada a destinació
•	Guia de suport per fer els tràmits d’embarcament 

a l’aeroport de Barcelona
•	Assegurança de cancel·lació

El preu no inclou:
•	 Entrades no especificades i serveis no descrits en el programa

Croàcia
5 dies / 4 nits
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DIA 1: BARCELONA – PRAGA

Trobada i trasllat en bus fins a 
l’aeroport, on hem de ser dues 
hores abans de la sortida del 
vol. Un cop l’avió ens deixi a 
Praga, dinarem abans d’anar a 
visitar el majestuós castell. El 
castell de Praga és el símbol de 

la ciutat i la fortalesa medieval més gran del món. Acabada la visita 
ens allotjarem a l’hotel i hi soparem.
 
DIA 2: PRAGA

Esmorzarem a l’hotel i farem una excursió guiada de mig dia a la ciu-
tat. Anirem a la ciutat vella, la plaça de Sant Wenceslau, el pont de Car-
les i farem un complet recorregut pel centre històric d’aquesta ciutat 
que és, sens dubte, una de les més boniques del centre d’Europa i de 
tot el món. Al migdia dinarem i després hi haurà tarda lliure per gau-
dir de la ciutat i fer-hi les típiques compres. Sopar i dormir a l’hotel.

DIA 3: CASTELL DE KARLšTEJN – KARLOVY VARY

Després d’esmorzar a l’hotel agafarem el bus per anar a visitar el 
castell de Karlštejn. Situat a 40 km de Praga, fou construït a mitjan 
segle XIV amb l’objectiu de guardar-hi les joies de la corona txeca i 
els arxius de l’Estat. A continuació, marxarem cap a la ciutat de Kar-
lovy Vary. Quan hi arribem, havent fet el dinar en ruta, gaudirem 
d’aquesta vila famosa per les seves fonts termals i pels seu balnearis. 
Tradicionalment ha allotjat reis, presidents de govern, intel·lectuals i 
un bon nombre de personatges famosos. Marxarem per ser a l’hotel 
a l’hora de sopar.

DIA 4: KUTNá HORA

Esmorzar i sortida cap a Kutná Hora, ciutat que temps enrere va ser 
la segona en importància del Regne de Bohèmia i actualment forma 
part del Patrimoni de la Humanitat preservat per la Unesco. Això va 
ser gràcies a les seves mines de plata. La vila conserva molts monu-
ments arquitectònics i tota l’estructura del seu casc antic. La catedral 
de Santa Bàrbara és l’antiga casa de la moneda, la Cort Itàliana (en-
trada no inclosa). 

Dinarem i es deixarà temps lliure. Cap al tard, pujarem al bus per tor-
nar a l’hotel de Praga, on soparem. 

DIA 5: PRAGA – BARCELONA

Esmorzar a l’hotel i temps lliure per passejar per Praga i fer-hi les últi-
mes compres. Després el bus ens portarà a l’aeroport per agafar l’avió 
de tornada. Un cop a Barcelona, trasllat fins a l’escola.

Preu per persona en Pensió Completa

02/01-21/03 i 01/11-28/12
31-40 persones: 449€ en habitació múltiple

41-50 persones: 429€ en habitació múltiple

22/03-31/03 i 01/06-31/08
31-40 persones: 459€ en habitació múltiple

41-50 persones: 439€ en habitació múltiple

01/09-31/10 i 01/04-31/05
31-40 persones: 469€ en habitació múltiple

41-50 persones: 449€ en habitació múltiple

02/01 - 21/03 i 01/11-28/12: 40€
22/03 - 31/03 i 01/06-31/08: 50€
01/09 - 31/10 i 01/04-31/05: 40€

El preu inclou:
Bitllets d’avió Barcelona – Praga - Barcelona · IVA i Taxes de 
l’aeroport · Trasllats en bus: escola – aeroport BCN – escola · 
Bus a Txèquia per a tots els trajectes descrits · 4 nits en hotel 
3* en règim de Mitja Pensió (sopar amb una beguda i esmor-
zar) · Tots els àpats descrits al programa (2 dinars a Praga, 1 
dinar en ruta, 1 dinar a Kutná Hora) · Visites amb guia segons 
programa (panoràmica de Praga, Kutná Hora) · Entrades inclo-
ses: Castell de Praga, Castell de Karlštejn, Cort Italiana · Asse-
gurança bàsica de viatge i de responsabilitat civil · 3 gratuïtats 
per a professors per cada 50 alumnes de pagament · Dipòsit 
per alumne i per estada de 30 euros. · L’ordre dels itineraris 
pot modificar-se.

Serveis opcionals:

•	Guia acompanyant durant tota l’estada a Txèquia
•	  Guia de suport per fer el Check-in a l’aeroport de Barcelona
•	  Visita al camp de concentració de Terezin
•	  Assegurança opcional de cancel·lació

El preu no inclou:
•	 Entrades no especificades i serveis no descrits en el programa

Praga i voltants
5 dies / 4 nits

Descompte per persona 

en Mitja Pensió

Opció anticrisis!!
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1R DIA: BARCELONA – AMSTERDAM – MARKEN - VOLENDAM

Trobada i trasllat en bus fins a l’aeroport, on hem de ser dues hores 
abans de la sortida del vol. Un cop l’avió ens deixi a Amsterdam, tras-
llat a Marken, un poble típic de pescadors que es troba en una illa del 
mar interior Ijsselmeer. Allà hi trobarem un ambient idíl·lic amb les 
cases al costat dels canals i dels ponts llevadissos. Tot seguit anirem 
cap a Volendam, que ofereix un ambient molt semblant. Hi dinarem 
(menú de 3 plats) i marxarem cap a Edam, poble famós pel formatge 
a què dona nom. Més tard arribarem a l’hotel, als afores de la ciutat, 
per sopar-hi. 

2N DIA: AMSTERDAM

Esmorzarem a l’hotel i marxarem a passar el dia a Amsterdam. Fa-
rem una visita panoràmica d’unes tres hores amb un guia local de 
parla hispana. Hi contemplarem els canals, els ponts, l’arquitectura 
típica holandesa, el mercat de les flors i la multitud de bicicletes que 
omplen la capital del país. Acabada la visita guiada, dinarem en un 
restaurant local. Tot seguit visitarem el Museu Van Gogh. Més tard 
hi haurà temps lliure per passejar, comprar i descobrir els racons de 
la ciutat. Una de les opcions és anar al famós Dappermarkt (segons 
National Geographic, un dels millors del món per als viatgers) o bé 
pujar en una barca per navegar pels canals. El sopar el farem a l’hotel.

3R DIA: UTRECHT - ROTTERDAM

Després d’esmorzar marxarem cap a Utrech per visitar aquesta his-
tòrica ciutat famosa per la seva catedral i els seus nombrosos canals. 
Antigament va ser la seu de la monarquia, en la seva època més es-
plendorosa. Dinarem en un restaurant local i farem camí per visitar 
Rotterdam, la segona ciutat d’Holanda i el segon port més gran del 
món. Al vespre tornarem a l’hotel per sopar-hi. Havent sopat, i si el 
grup ho vol, es pot fer una sortida nocturna a Amsterdam per fotogra-
fiar els ponts il·luminats. Un dels llocs més macos de la ciutat és la 
cantonada entre els canals Keizersgracht i Reguliersgracht, des d’on 
es poden veure 15 ponts històrics. (Aquesta excursió es pot fer qual-
sevol altra nit).

4T DIA: AALSMER - L’HAIA - DELFT

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Aalsmer per visitar la subhasta de 
flors. Continuarem viatge cap a l’Haia, ciutat d’avingudes, palaus, am-
baixades i ministeris, que és la seu del govern i de la família reial. Un 
cop visitada, anirem a dinar en un restaurant local i seguirem cap a 
Delft, famosa per la seva ceràmica i per ser la vila del gran pintor Jan 
Vermeer (La noia de la perla i Vista de Delft). Si el grup ho demana 
amb temps, es pot visitar una fàbrica o taller de ceràmica. Al vespre 
tornarem a l’hotel i hi soparem.

 5È DIA: ALKMAR – GRAN DIC – ZAANSE SCHANS

Un cop esmorzats, matí lliure per fer una excursió opcional a Alkmar 
i el Gran Dic. Després de dinar anirem al famós museu a l’aire lliure 
de Zaanse Schans, on podrem admirar el que havia estat Holanda an-
tigament. Hi veurem els molins de vent, la representació dels antics 
oficis, la fabricació d’esclops i els típics formatges. Al final del dia ani-
rem cap a l’hotel per sopar-hi.

6È DIA: BRUSSEL·LES – BARCELONA

Esmorzar i sortida cap a Brussel·les. Hi dinarem aviat, en un restau-
rant local, per aprofitar la tarda. Visita de la capital belga amb un guia 
local: Palau Reial, la Grand Place, el Manneken Pis, etc. Després una 
mica de temps lliure fins a l’hora de marxar cap a l’aeroport. Vol a 
Barcelona i trasllat fins al centre escolar.

Preu per persona en habitació múltiple 
amb règim Pensió Completa

Grup 31-39 persones: 589€

Grup 40-44 persones: 569€

Grup 45-50 persones: 559€

	 El preu inclou:

•	 Bitllets d’avió Barcelona – Amsterdam 
 i Brussel·les - Barcelona
•	 Trasllats en bus: escola – aeroport BCN – escola
•	 Bus a destinació segons programa (amb la sortida nocturna)
•	 5 nits en hotels 3* a les afores d’Amsterdam en habitacions  
 múltiples i en règim de Mitja Pensió (sopar amb una aigua +  
 esmorzar)
•	 En cas de Pensió Completa 6 dinars en restaurants locals 
 (una aigua inclosa)
•	 Guies locals a Amsterdam, Utrecht, L’Haia i Brussel·les
•	 Entrades al Museu Van Gogh
•	 Gestió de la visita (gratuïta) a la fàbrica de ceràmica de Delft
•	 3 gratuïtats per a professors amb un mínim de 50 alumnes 
 de pagament
•	 Assegurança de viatge i de responsabilitat civil
•	 IVA i Taxes de l’aeroport
•	 L’ordre dels itineraris pot modificar-se

Holanda - Bèlgica
6 dies / 5 nits

Serveis opcionals:

•	  Guia acompanyant durant tota l’estada a Holanda
•	  Guia de suport per fer el Check-in a l’aeroport de Barcelona
•	  Assegurança de cancel·lació

El preu no inclou:
•	 Entrades no especificades i serveis no descrits en el programa

Opció més econòmica  

amb Mitja Pensió per 50€ 
menys per persona!!



DIA 1: BARCELONA – PARíS 
Sortida des de l’escola a l’hora convinguda. Nit en ruta amb les 
parades pertinents. Sopar no inclòs.

DIA 2: PARÍS
Arribada a París a primera hora del matí. Check-in a l’hotel i 
resta del dia lliure per fer la visita de la ciutat. Guia local per 
fer la visita panoràmica guiada. Tornada a l’hotel, sopar i allo-
tjament.

DIA 3: PARÍS
Desdejuni a l’hotel, sortida amb l’autocar per fer la visita lliu-
re del Louvre (entrada inclosa). Dinar en restaurant de la zona 
i després es traslladaran pel seu compte fins a la Torre Eiffel, 
on pujaran amb ascensor fins al segon pis (entrada inclosa). La 
resta de la tarda es podrà aprofitar per passejar pel Champs Ely-
sees, visitar l’Arc del Triomf, etc. A l’hora convinguda tornada en 
autocar fins a l’hotel. Sopar i allotjament.

DIA 4: PARÍS – VERSALLES 
Esmorzar a l’hotel i sortida amb l’autocar cap a Versalles on fa-
rem una visita lliure dels diferents espais del museu (possibi-
litat de disposar d’audioguies gratuïtament per a escolars). A 
l’hora convinguda tornada a París, dinar en restaurant i resta 
de la tarda lliure. Al vespre visita panoràmica (no guiada) en 
autocar per veure l’encant del Paris il·luminat. Tornada amb 
l’autocar fins a l’hotel. Sopar i allotjament.

DIA 5: PARÍS
Desdejuni a l’hotel i trasllat al centre de Paris. Dia lliure fins al 
vespre quan farem un recorregut amb el Bateau Mouche (in-
clòs) per acomiadar-nos de la ciutat amb les vistes privilegiades 
que ofereix el vaixell. Tornada a l’hotel, sopar i allotjament.

DIA 6: PARÍS – EURODISNEY
Esmorzar a l’hotel i sortida en autocar cap a Disneyland Paris, on 
passarem el dia gaudint dels dos Parcs. Ticket de menú a dins el 
parc. Al vespre soparem al parc (inclòs) i agafarem l’autocar de 
retorn a l’escola. Nit en ruta amb les parades pertinents.

DIA 7: PARÍS – ARRIBADA AL CENTRE ESCOLAR
Desdejuni en ruta (no inclòs). Arribada a l’escola al matí i fi dels 
nostres serveis.

	 El preu de l’opció 1 inclou:
•	 Autocar a disposició (respectant la normativa)
•	 4 nits d’hotel a les portes de París en AD (habitacions múltiples)
•	 Dinars i sopars en restaurant (les begudes no estan incloses)
•	 Guia local per excursió panoràmica diürna de París
•	 Tramitació entrades del Louvre per a escoles
•	 Ascensor Torre Eiffel fins 2a planta
•	 Tramitació reserves de Versalles per a escoles
•	 Passeig en Bateau Mouche pel Sena
•	 Excursió panoràmica nocturna de París
•	 Entrades Disneyland Paris (2 parcs) + Sopar al parc + Pluto  
 Lunch al migdia
•	 Assegurança de viatge i responsabilitat civil
•	 2 o 3 professors per grups de mín. 50 alumnes de pagament
•	 IVA, taxes d’allotjament franceses
•	 L’ordre dels itineraris pot modificar-se

	 El preu de l’opció 2 inclou:
•	 Autocar a disposició (respectant la normativa)
•	 4 nits d’hotel a les portes de París en AD (habitacions múltiples)
•	 4 Sopars (les begudes no estan incloses)
•	 Excursió panoràmica diürna de París sense guies
•	 Excursió panoràmica nocturna de París
•	 Assegurança de viatge i responsabilitat civil
•	 2 o 3 professors per grups de mín. 50 alumnes de pagament
•	 IVA, taxes d’allotjament franceses
•	 L’ordre dels itineraris pot modificar-se

	 El preu de l’opció 3 inclou:
•	 Autocar a disposició (respectant la normativa)
•	 4 nits d’hotel a les portes de París en AD (habitacions múltiples)
•	 Excursió panoràmica diurna de París sense guies
•	 Excursió panoràmica nocturna de París
•	 Assegurança de viatge i responsabilitat civil
•	 2 ó 3 professors per grups de mín. 50 alumnes de pagament
•	 IVA, taxes d’allotjament franceses
•	 L’ordre dels itineraris pot modificar-se

El preu no inclou:
•	 Entrades a recintes, museus i qualsevol despesa no   
 especificada a l’apartat “El preu Inclou”

OPCIÓ 1: Tot complet

31 – 42 ALUMNES + 2 PROFESSORS: 560€

43 – 52 ALUMNES + 3 PROFESSORS: 492€

OPCIÓ 2: En Mitja Pensió sense visites ni guies ni entrades

31 – 42 ALUMNES + 2 PROFESSORS: 393€

43 – 52 ALUMNES + 3 PROFESSORS: 328€

OPCIÓ 3: En AD sense visites ni guies ni entrades

31 – 42 ALUMNES + 2 PROFESSORS: 354€

43 – 52 ALUMNES + 3 PROFESSORS: 290€

Preu per alumne:

París - Eurodisney
7 dies / 6 nits

14
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DIA 1: VIATGE EN FERRI 
Recollida al centre escolar i trasllat al port de de Barcelona. Embarcament al 
vaixell de la línia Grandi Navi Veloci en direcció a Gènova. Allotjament en en 
butaques (en cas de disponibilitat, l’acomodació seria en camarots quàdru-
ples). Sopar self-service i animació a la sala de festes i a la discoteca.

DIA 2: GÈNOVA - PISA – LUCCA - MONTECATINI TERME 
Esmorzar a bord. Arribada a Gènova i sortida cap a Pisa. Visita del “Campo dei 
Miracoli” on hi ha el Baptisteri, la Plaça del Duomo i la Torre Inclinada. Dinar 
i partença en direcció a Lucca, ciutat vorejada per muralles dels segles XVI i 
XVII. Allà passejarem pels seus magnífics carrers, el casc antic i l’Església de 
Sant Miquel. Després continuarem el camí fins a l’hotel de la zona de Monte-
catini Terme. Allotjament i sopar.

DIA 3: FLORÈNCIA 
Esmorzar i sortida cap a Florència. Primer de tot entrarem a l’Acadèmia per 
veure-hi el David de Miquel Àngel i altres importantíssimes obres d’art. A 
continuació farem una panoràmica amb guia local d’aquesta ciutat que forma 
part del patrimoni de la humanitat de la UNESCO. Hi podrem contemplar Il 
Duomo, el Baptisteri, el Campanile di Giotto, la Santa Croce, la Piazza della 
Signoria i el Ponte Vecchio. Després de dinar hi haurà temps lliure. Al final de 
la tarda tornarem a l’hotel per sopar-hi.

DIA 4: MONTECATINI – MUSEU FERRARI 
VERONA – LIDO DI JESOLO 
Esmorzarem a l’hotel i marxarem cap a Maranello per visitar el museo de la 
Ferrari. Posteriorment, dinar en ruta i continuació fins a la localitat de Verona, 
mundialment coneguda gràcies a l’obra de l’escriptor angls Shakespeare, que 
hi va situar la tragèdia de Romeo i Julieta. A més del llegat medieval de la 
ciutat, podrem veure el famós balcó de la Casa de Julieta. Finalitzarem el dia 
a la costanera vila de Lido di Jesolo, molt propera a Venècia. Allotjament a 
l’hotel i sopar.

DIA 5: VENÈCIA 
Després d’esmorzar sortirem per agafar el vaporetto que ens portarà fins a 
Venècia. Un cop allà, farem una visita amb un guia local del centre històric i 
de la Plaça de San Marco. Hi destaquen la Basílica i el Palau Ducal (entrada in-
closa). Després dinarem i hi haurà temps lliure per passejar, fer alguna com-
pra o un passeig en gòndola. Finalment tornarem amb el vaporetto a Punta 
Sabbioni on el bus ens esperarà per portar-nos a l’hotel. Sopar i allotjament.

DIA 6: VENÈCIA - BARCELONA 
Esmorzar a l’hotel i, a l’hora convinguda, trasllat fins a l’aeroport. Un cop l’avió 
ens deixi a Barcelona, un bus ens traslladarà fins al centre escolar.

	 El preu inclou:
•	 Trasllats en bus: escola – port de BCN i aeroport BCN – escola
•	 Ferri BCN – Gènova. Passatges en butaques, amb sopar i 

esmorzar
•	 Bitllets d’avió Venècia – Barcelona
•	 2 nits en hotels 3* a la rodalia de Florencia en habitacions 

múltiples i en règim de Mitja Pensió (sopar amb beguda + 
esmorzar)

•	 2 nits en hotels 3* a la rodalia de Montecatini Terme en 
habitacions múltiples i en règim de Mitja Pensió (sopar amb 
beguda + esmorzar) 

•	 1 dinar a Pisa, 1 dinar a Florència, 1 dinar en ruta entre 
Maranello i Verona i 1 dinar a Venècia

•	 Entrades a l’Acadèmia de Florència amb guia local, al Museu 
Ferrari i al Palau Ducal de Venècia

•	 Guia acompanyant del dia 2 al 6
•	 Bitllets del vaporetto per arribar a Venècia i tornar a Punta 

Sabbioni
•	 3 gratuïtats per a professors amb un mínim de 50 alumnes 

de pagament
•	 Assegurança de viatge i responsabilitat civil
•	 IVA i Taxes de l’aeroport
•	 L’ordre dels itineraris pot modificar-se

Serveis opcionals:

•	Guia de suport per fer els tràmits al port de Barcelona
•	Assegurança opcional de cancel·lació

El preu no inclou:
•	 Entrades no especificades i serveis no descrits en el programa

Gener, Febrer, Març, Octubre fins 04/11/2011 

Grup 35-45 persones 649€ 

Grup 46-52 persones 629€ 
Preu per persona en habitació múltiple

amb règim Pensió Completa 1-15 Abril i 1-15 Juny

Grup 35-45 persones 659€ 

Grup 46-52 persones 639€ 

Preu per persona en Pensió Completa:

Pisa - Florència  
Venècia
6 dies / 5 nits 

Opció més econòmica amb 

Mitja Pensió 60€ menys 

per persona!!

Ingrés a la galeria de la academia amb Guia Local*
La reserva del grup de estudiants es fa amb 2 mesos d’anticipació, existeixen ja uns llocs d’estudiants, si 
aquests ja estan ocupats llavors es farà la reserva amb anticipació no com a grups d’estudiants sinó com a 
menors de 18 anys i els estudiants hauran de dur el document d’identitat. Si al grup li assignen un lloc com 
a grup d’estudiants serveix la llista amb tots el noms del escolars que entraràn amb la firma del director del 
col·legi i les dades del centre. Entren 25 alumnes per torn.

Ingrés al Museo Ferrari**
La reserva del grup es fará amb 2 mesos d’anticipació, si el grup vol fer una visita guiada del museu tindrà 
un cost de 160€ i durarà 1 hora. Existeix també la opció de fer la visita + un laboratori (on els alumnes 
interactuen amb els cotxes). Aixó tindrá un cost de 260€, el màxim permés per a les visites guiades és de 
25 estudiants per guia i per laboratori. Serveix el nom de l’escola amb totes les dades d’aquesta, nom del 
educador que acompanya el grup i numero mòbil, número total d’estudiants i nom dels profesors.

Ingrés al Palau Ducal***
La reserva del grup es farà amb 2 mesos d’anticipació, en el preu està inclosa l’entrada al Palau Ducal i els 
auriculars. Si el grup vol un guia per el palau, el cost es de 180€ per a grups no majors de 25 persones.

Tot inclòs!

ferri - avió
anada tornada
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DIA 1: VIATGE EN FERRI
Trasllat en bus al port de Barcelona. Embarcament en el Cruise Ferry 
de Grimaldi Lines. Sopar self-service i allotjament en butaques (cama-
rots quàdruples si hi ha opció). Animació a bord: saló amb música en 
viu i discoteca, videojocs, i piscina amb bar i solàrium. 
 
DIA 2: ARRIBADA AL PORT DE CIVITAVECCHIA - ROMA
Esmorzar i matí a disposició en el vaixell. Dinar self-service. Arribada 
a Civitavecchia a la tarda. Desembarcament i partença cap a Roma. 
Arribada a l’hotel, allotjament i sopar.

DIA 3: ROMA

Desdejuni a l’hotel i de seguida sortida cap a la Basílica de Sant Pere, 
la més gran del món. Hi podrem admirar la Pietat de Miquel Àngel, 
els mosaics d’altres grans artistes i el baldaquí de bronze obra de Ber-
nini. Passeig per la Plaça de Sant Pere, també de Bernini.

Després dinarem i a la tarda es farà una visita panoràmica amb guia 
local del Fòrum Imperial, la Plaça Venècia, el Campidoglio, el Coliseu 
i la Plaça d’Espanya. Tornada a l’hotel per sopar-hi. 

DIA 4: ROMA – SIENA – SAN GIMIGNANO – MONTECATINI TERME

Esmorzar i sortida cap a Siena. Visita d’aquesta ciutat medieval amb la 
famosa Catedral i la Plaça del Camp. Després dinarem i sortirem cap a 
Sant Gimignano, la ciutat de les belles torres. Al vespre arribarem a la 
ciutat termal de Montecatini. Allotjament i sopar a l’hotel.

DIA 5: FLORÈNCIA

Desdejuni i sortida cap a Florència. Primerament, entrarem a 
l’Acadèmia per veure-hi el David de Miquel Àngel i d’altres impor-
tantíssimes obres d’art. A continuació farem una panoràmica, amb un 
guia local, d’aquesta ciutat que forma part del patrimoni de la huma-
nitat de la UNESCO. Hi podrem contemplar Il Duomo, el Baptisteri, el 
Campanile di Giotto, la Santa Croce, la Piazza della Signoria i el Ponte 
Vecchio. Després de dinar hi haurà temps lliure. A la final de la tarda 
tornarem a l’hotel per sopar-hi.

DIA 6: PISA – LUCCA- BARCELONA 

Esmorzarem i sortirem cap a Pisa* per veure-hi el “Campo dei Mira-
coli” on hi ha el Baptisteri, la Plaça del Duomo i la Torre Inclinada. 
Posteriorment, dinar i partença cap a l’aeroport per agafar el vol de 
tornada a Barcelona. Trasllat en bus al centre escolar.

* Si l’horari del vol ho permet, abans d’arribar a Pisa ens aturaríem a 
la ciutat de Lucca.

1 Opció 
en Pensió Completa

Gener, Febrer, Març fins 14/03/2011
35-45 persones: 619€ 
46-52 persones: 609€ 

Març 15/03/2010 octubre fins 04/11/2011
35-45 persones: 629€ 
46-52 persones: 619€

Abril, Maig, Juny (01/06/2010-15/06/2010)
35-45 persones: 639€ 
46-52 persones: 629€

Juny-Setembre: 
(16/06/2011-30/06/2011, 08/09/2010-30/09/2010)

35-45 persones: 649€ 
46-52 persones:  639€ 

El preu inclou:
•	Trasllats en bus: escola – port de BCN i aeroport BCN – escola - Ferri 

BCN – Civitavecchia
•	Passatges en butaques amb sopar, esmorzar i dinar.
•	Bitllets d’avió Pisa - Barcelona
•	2 nits en hotels 3* a la rodalia de Roma en habitacions múltiples i 

en règim de Mitja Pensió (sopar amb beguda + esmorzar)
•	2 nits en hotels 3* a la rodalia de Montecatini Terme en habita-

cions múltiples i en règim de Mitja Pensió (sopar amb beguda + 
esmorzar)

•	1 dinar a Roma, 1 dinar a Siena, 1 dinar a Florència i 1 dinar a Pisa
•	Guia acompanyant a Itàlia del segon dia fins a l’ultim dia
•	Entrades a l’Acadèmia de Florència amb guia local
•	3 gratuïtats per a professors amb un mínim de 50 alumnes 

de pagament 
•	Assegurança de viatge i responsabilitat civil
•	IVA i Taxes de l’aeroport
•	L’ordre dels itineraris pot modificar-se

Serveis opcionals:

•	Guia de suport per fer els tràmits al port de Barcelona
•	  Assegurança de cancel·lació

Preu per persona: 

Roma - Florència 
Pisa
6 dies / 5 nits  (ferri - avió)

16

Opció més econòmica,

 amb Mitja Pensió 50€ 

menys per persona !!!

TOTES LES VISITES ALS MUSEUS I MONUMENTS INCLOSOS EN L’OFERTA ESTA SUBJECTES A DISPO-
NIBILITAT DEPENENT DEL MOMENT DE LA RESERVA.

Ingrés a la galeria de la acadèmia amb guia local.*
La reserva del grup de estudiants es fa amb 2 mesos d’anticipació, existeixen ja uns llocs d’estudiants, si 
aquests ja estan ocupats llavors es farà la reserva amb anticipació no com a grups d’estudiants sinó com a 
menors de 18 anys i els estudiants hauran de dur el document d’identitat. Si al grup li assignen un lloc com 
a grup de estudiants llavors serveix la llista amb tots el noms del escolars que entraràn amb la firma del 
director del col·legi i les dades del centre. Entren 25 alumnes per torn.

dues opcions

per viatjar!! 
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Preu per persona en habitació múltiple 
en règim de Pensió Completa

Grup 30-40 persones: 479€
Grup 41-50 persones: 469€

Serveis opcionals:

•	Guia de suport per fer el Check-in a l’aeroport de Barcelona
•	  Passejada en camell de bon matí (dia 3). Cal comprar-la a través 

del guia acompanyant.
•	  Assegurança de cancel·lació

El preu no inclou:
•	 Entrades no especificades i serveis no descrits en el programa

DIA 1: BARCELONA – TUNIS - CARTAGO
Trobada i trasllat en bus fins a l’aeroport, on 
hem de ser dues hores abans de la sortida 
del vol. De seguida que arribem aprofita-
rem per conèixer la capital del país. Visita-
rem el soc (mercat típic dels països àrabs). 
Allà podrem comprar-hi tot practicant l’art 
del regateig. Després dinarem en un res-

taurant per agafar forces i anirem a la medina, la més gran de tot Tunísia. Val 
la pena badar pels seus carrers estrets i plens d’història i de rica arquitectura. 
Al vespre anirem a Cartago, ens allotjarem a l’hotel i hi soparem.
 
DIA 2: CARTAGO – SIDI BOU SAID - TOZEUR 
Després de l’esmorzar anirem a visitar les famoses ruïnes de Cartago i tot 

seguit a Sidi Bou Said, un típic poble de ca-
setes emblanquinades amb calç i que té un 
mirador amb vistes excepcionals. Un bon 
consell és acabar la visita prenent un te a 
la menta en un dels molts cafès de la po-
blació. Després de dinar en un restaurant 
agafarem em bus per traslladar-nos cap a 
Tozeur, la ciutat més important del sud i 
històric punt de trobada de comerciants. 
Com que hi arribarem al vespre, serà hora 
d’allotjar-nos a l’hotel i sopar-hi. 

DIA 3: TOZEUR – OASI DE MUNTANYA - DOUZ
Possibilitat de fer una passejada en camell de bon matí (opcional). Esmorza-
rem a l’hotel i marxarem al desert. Allà farem un recorregut per la Gran Duna, 
escenari famós de pel·lícules com Star Wars o El pacient anglès. Més tard ani-
rem a Chebika, una ciutat que va ser devastada per les inundacions dels anys 
60. Allà tindrem un fantàstica vista de la cadena muntanyosa i de l’oasi rode-
jat de palmeres. Encara veurem a un altre oasi, aquest amb cascada d’aigua, 
el de Tamerza, a uns 10 km de la frontera amb Algèria. Després ens aturarem 
per dinar. Amb energies renovades seguirem el camí cap a Douz, travessant 
el majestuós Chott El Djerid, el gran llac de sal. Hi farem una parada per con-
templar-lo i trobar-hi les millors roses del desert. Sopar i allotjament a l’hotel. 

DIA 4: DOUZ – MATMATA – EL JEM - KAIROUAN
Després d’esmorzar sortirem amb destinació al nord del país, tot i que primer 
ens acostarem a Matmata. Aquesta ciutat és molt peculiar per la seva estruc-
tura i per les vivendes troglodites i subterrànies que hi ha. Aquí també s’hi 
va rodar Star Wars, concretament és el decorat natural del planeta Tatouine, 
el de Luke Skywalker. Deixarem Matmata per continuar cap a Gabes, on di-
narem i, si hi ha temps, passejarem pel seu mercat. La següent parada serà 
a El Jem, que té un dels amfiteatres romans més ben conservats que encara 
existeixen. Allà podrem moure’ns per les graderies, baixar a les masmorres 
i sentir-nos com gladiadors a l’arena. Després d’aquesta experiència farem 
camí cap a l’hotel de Kairouan. Hi soparem i hi passarem la nit.

DIA 5: KAIROUAN – MONASTIR/SOUSSE
Un cop esmorzats, farem una visita a Kairouan, que passa per ser una de 
les ciutats més religioses de tot l’Islam. Hi haurà una mica de temps lliure 
per passejar-hi abans de dinar en un restaurant. A continuació marxarem 
cap a Monastir, on va néixer el cap d’estat que va modernitzar Tunísia: Hbib 
Bourguiba. Si se’ns permet, visitarem la Gran Mesquita (les noies hauran de 
cobrir-se els cabells amb un mocador) i després la medina i el ribat. Soparem 
i dormirem a Monastir mateix o bé a Sousse. 

DIA 6: Monastir/Sousse – Tunis - Barcelona
Esmorzar, recollida a l’hotel a l’hora convinguda i trasllat a l’aeroport de Tunis 
per agafar el vol cap a Barcelona. Seguidament, un bus portarà el grup fins 
al centre escolar.

Opció més econòmica,

 amb Mitja Pensió 50€ 

menys per persona !!!

Tunísia 
6 dies / 5 nits

El preu inclou:
•	Trasllats en bus: escola – aeroport BCN – escola
•	Bitllets d’avió Barcelona – Tunis - Barcelona
•	Bus a Tunísia per a tots els trajectes descrits
•	Guia acompanyant durant tota l’estada a Tunísia
•	5 nits en hotels 3* en habitacions múltiples i en 

règim de Mitja Pensió (sopar amb aigua + esmorzar)
•	En opció de Pensió Completa 5 dinars en restaurants 

(una aigua inclosa)
•	3 gratuïtats per a professors amb un mínim 

de 50 alumnes de pagament
•	Assegurança de viatge i responsabilitat civil
•	IVA i Taxes de l’aeroport
•	L’ordre dels itineraris pot modificar-se
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DIA 1: BARCELONA - ANTALYA
Trasllat a l’aeroport de Bar-
celona per agafar el vol a 
Antalya. Arribada, recollida 
d’equipatge i trobada amb 
el guia. Trasllat a l’hotel. 
Allotjament a l’àrea de An-
talya.

DIA 2: KONYA
Després d’esmorzar a l’hotel sortida cap a Konya, capital del Im-
peri Seljuk. Visita del museu de Mevlana, famós mundialment 
per la colecció d’escultures místiques. A continuació visita del 
museu Karatay Medresa. A la tarda retorn a l’hotel sopar i allo-
tjament.

DIA 3: KONYA-CAPADÒCIA
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a la Capadòcia. Viatjarem per la 
famosa ruta de la seda. Pel camí visitarem Caravanserai Sultan-
hani. Arribada a l’hotel a l’area de la Capadòcia. Sopar i allotja-
ment.

DIA 4: CAPADÒCIA
Desprès de l’esmorzar a 
l’hotel, sortida cap a l’únic 
territori Tuff. Començarem 
l’excursió Göreme amb 
visita de les esglésies cris-
tianes decorades amb fres-
cos d’escenes de la biblia. 
A continuació visitarem 

la ciutat subterrània de Kaymakli i després la ciutat d’Uchisar 
on podran gaudir de bonics paisatges amb possibilitat de fer 
fotos. Pel camí de tornada visitarem tallers artesanals on fabri-
quen les catifes. A la tarda tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.

DIA 5: CAPADÒCIA-AKSARAY-ANTALYA

Esmorzar a l’hotel. Sortida 
a Antalya. Pel camí podrem 
gaudir de la ruta de seda, 
travessant les muntanyes 
Taurus. Arribada a la costa 
d’Antalya. Allotjament a un 
hotel proper de la zona.

El preu inclou:
•	Vol Barcelona-Antalya-Barcelona
•	Tots els trasllats previstos en el programa
•	Autocars de luxe amb aire condicionat
•	Guia acompanyant durant tot el circuit
•	4 nits en hotel de 4* en règim de Mitja Pensió 

(sense begudes) a l’àrea d’Antalya
•	3 nits en règim de Mitja Pensió (sense begudes)
 a l’àrea de la Capadòcia
•	Assegurança de viatge i de responsabilitat civil, IVA i Taxes 

de l’aeroport
•	3 gratuitats per a professors amb un mínim de 50 alumnes 

de pagament
•	L’ordre dels itineraris pot modificar-se

El preu no inclou:
•	 Entrades · Guies locals · Dinars

DIA 6: ANTALYA
Esmorzar a l’hotel i excursió de 1/2 dia a la província Antalya. 
Visitarem la cascada, la part més màgica i bonica de la regió. 
Després ens dirigirem al centre joier més gran, on poderem ob-
servar i conèixer el procés de producció de joies fetes a mà. A la 
tarda retorn a l’hotel sopar i allotjament.

DIA 7: ASPENDOS
Esmorzar a l’hotel i excur-
sió de tot el dia a Aspen-
dos. El teatre amb capacitat 
de 15.000 places té una 
excel·lent qualitat acústica. 
A continuació visita del cen-
tre de cuir on hi ha possibi-

litat de comprar peces de pell i veure una desfilada de moda. 
Retorn a l’hotel per sopar-hi.

DIA 8: ANTALYA-BARCELONA
Esmorzar a l’hotel. A l’hora acordada, trasllat a l’aeroport per 
agafar el vol de tornada. Un cop a Barcelona, trasllat en bus a 
l’escola.

Turquia
8 dies / 7 nits

31-40 persones règim Mitja Pensió
579€ per persona en habitació múltiple

41-50 persones règim Mitja Pensió
569€ per persona en habitació múltiple



www.sunweb.es és propietat i marca registrada per SUNWEB VACANCES, S.L., en endavant sunweb.es amb CIF. B-64076821, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, T38330, 
F.0116, secc. Gral, fulla/dup.324256, inscr. 1ª amb domicili a C/Santiago Russinyol 93-99, 2ª Planta, Local 3 de Pineda de Mar 08397, província de Barcelona, amb telf. 902124400.La 
utilització per l’usuari dels serveis continguts a la Web i al catàleg de sunweb.es implica l’acceptació expressa de les següents condicions generals.
1. L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per a contractar els serveis oferts a la Web i al catàleg de sunweb.es manifestant així 
mateix que accepta la vinculació a aquest acord, que l’entén i comprèn en la seva totalitat.
2. L’usuari declara que tota la informació subministrada per ell a sunweb.es és veritable, completa i precisa, i es compromet a mantenir-la actualitzada. L’usuari autoritza expressament 
a sunweb.es per incloure aquesta informació en un fitxer automatitzat en el qual el seu contingut serà tractat amb conformitat a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de 
caràcter personal. sunweb.es garantitza que aquesta informació es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa. L’usuari dóna el seu consenti-
ment exprés per a rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de sunweb.es i dels productes o serveis que comercialitza o proporciona. L’usuari sempre 
podrà revocar el seu consentiment. Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, etc. que figuren a www.sunweb.es i als catàlegs de Sunweb Vacances estan protegits pels drets de 
propietat intel·lectual i industrial. La violació dels anteriors drets serà perseguida en conformitat amb la legislació vigent, pel que queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, 
distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts de la Web i dels catàlegs de Sunweb Vacances per altres fins que no siguin els de la legítima 
informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts. La informació sobre l’oferta continguda tant a la web com amb els seus catàlegs és vinculant per l’organitzador, excepte que 
esdevingui alguna de les següents circumstàncies: a) Que els canvis en aquesta informació s’hagin comunicat clarament per escrit al consumidor abans de la celebració del contracte 
i aquesta possibilitat hagi estat objecte d’expressa menció al programa ofert, com succeeix amb tots els continguts en aquest catàleg i web. b) Que es produeixi posteriorment 
modificacions, previ acord per escrit entre les parts contractants. c) Error tipogràfic i/o d’impressió.
1. REGULACIÓ JURÍDICA APLICABLE AL CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS
Les presents condicions Generals estan subjectes al disposat a la Llei 21/1995, de 6 de Juliol, de Viatges combinats, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de la 
Contractació i en la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris, i les demés disposicions vigents. Les presents Condicions Generals s’incorporen 
a tots els contractes de viatges combinats en el qual l’objecte siguin els programes continguts en el catàleg i web de sunweb.es i obliguen a les parts, amb les condicions particulars 
que es pactin al contracte o que constin en la documentació del viatge facilitada simultàniament a la subscripció del contracte. (SEGONS CANVIS POSTERIORS)
2. PREU
El preu del viatge combinat s’ha calculat en base al tipus de canvi, tarifes de transport, cost del carburant i tasses i impostos aplicables a la data d’edició del catàleg i Web o dels 
posteriors que, en el seu cas, s’hagin fet públiques de forma impresa. Qualsevol variació del preu dels citats elements podrà donar lloc a la revisió del preu final del viatge, tant a l’alça 
com a la baixa, en els imports estrictes de les variacions de preu al·ludides. Aquestes modificacions seran notificades al consumidor per escrit o per qualsevol mitjà que permeti tenir 
constància de la comunicació efectuada, podent, quan la modificació efectuada sigui significativa, desistir del viatge sense penalització alguna o acceptar la modificació del contracte. 
En cap cas es revisarà l’alça en els vint dies anteriors a la data de sortida del viatge, respecte de sol·licituds ja realitzades.
2.1.El preu del Viatge Combinat inclou:
a) El transport d’anada i tornada, quan aquest servei estigui inclòs en el programa/oferta contractat, amb el tipus de transport, característiques i categoria que consti en el contracte o 
en la documentació que s’entrega al consumidor en el moment de subscriure-ho. b) L’allotjament, quan aquest servei estigui inclòs en el programa/oferta contractat, en l’establiment i 
règim alimentari que figura en el contracte o en la documentació que s’entrega al consumidor en el moment de subscriure-ho, o en altres similars en cas de substitució. c) Les tasses 
o impostos dels establiments hotelers i els impostos indirectes (IVA.,I.G.I.C.) quan aquests siguin aplicables. d) L’assistència tècnica durant el viatge, quan aquest servei estigui espe-
cíficament inclòs en el programa/oferta contractat. e) Tots els demés serveis i complements que s’especifiquin concretament en el programa contractat.
2.2.Ofertes especials: Quan es realitzi la contractació del viatge combinat com a conseqüència d’ofertes especials, d’última hora o equivalents, a preu diferent de l’expressa’t en el 
catàleg, els serveis compresos en el preu són únicament aquells que s’especifiquen detalladament a l’oferta, encara quan aquesta oferta faci referència a algun dels programes descrits 
en aquest catàleg, sempre que aquesta remissió es realitzi als exclusius efectes d’informació general del destí.
2.3 Exclusions: a) El preu del Viatge Combinat no inclou: Vissats, taxes d’aeroport, i/o taxes d’entrada i sortida, certificats de vacunació, “extres” tals com cafès, vi, licors, aigües 
minerals, règims alimentaris especials (ni tan sols en el supòsit de Pensió Completa o Mitja Pensió, excepte que expressament es pacti en el contracte una altre cosa), rentat i planxat 
de roba, serveis d’hotel opcionals, i, en general, qualsevol altre servei que no figuri expressament en l’apartat “El preu del viatge combinat inclou” o no consti específicament detallat 
en el programa/oferta, en el contracte o en la documentació que s’entrega al consumidor al subscriure-ho.
b) Excursions o visites facultatives. En el cas d’excursions o visites facultatives que es contractin en destí, s’ha de tindre present que no formen part del Contracte de Viatge Combinat. 
La seva publicació en el catàleg té un caràcter informatiu i el preu està expressat amb l’indicatiu d’aproximat”. Per això en el moment de contractar en el lloc de destí, poden produir-se 
variacions sobre els seus costos, que alteren el preu aproximat.
Per altre part, aquestes excursions seràn ofertes al consumidor amb les seves condicions específiques i preu definitiu de forma independent, no garantitzant-se fins el moment de la 
seva contractació la possible realització de les mateixes.
d) Propines. Dins del preu del viatge combinat no estan incloses les propines. En el cas dels creuers, la propina perd la seva voluntarietat i al començament del mateix, s’adverteix 
al client que té que assumir el compromís d’entregar, a la finalització del viatge, una quantitat determinada en funció de la duració. Aquesta quantitat, fixada abans de començar el 
creuer, té com únic destinatari al personal de servei.
3. FORMA DE PAGAMENT. INSCRIPCIONS I REEMBOLSAMENTS
A l’acte d’inscripció a través de la Web o a través de la línea de venta telefònica 902124400, sunweb.es requerirà el pagament dels següents imports:
- En el cas de serveis solts o tot allò que no sigui un viatge combinat, es requerirà el 100% de l’import total en el moment de confirmar la reserva.
- En el cas de viatges combinats, es requerirà el 25% de l’import total del viatge si s’efectua amb una antelació mínima de 21 dies abans de la sortida, no considerant-ne plaça alguna 
compromesa en ferm mentre no s’efectuï aquest dipòsit. L’import restant s’haurà d’abonar com a màxim 20 dies abans de la data de sortida, considerant-ne en cas contrari la plaça 
com anul·lada, aplicant-se, en tal cas, les condicions ressenyades a l’apartat d’anul·lacions. En cas de que la reserva es realitzi dintre dels 21 dies anteriors al dia de sortida, s’haurà 
d’abonar el 100% de l’import del viatge.
sunweb.es expedirà el rebut corresponent en el que s’especificarà l’import requerit i el detall dels serveis sol·licitats. L’entrega dels bonus o documentació del viatge es realitzarà al 
menys set dies abans de la data de sortida, mitjançant correu electrònic (sense càrrec) o convencional (càrrec de 10 euros per reserva).
Modalitats: -Transferència bancària al número de compte - Ingrés en compte al número de compte XXX - Targeta de crèdit - Departament d’atenció al client: sunweb@sunweb.
es o 902 12 44 00
*En sunweb.es t’oferim la possibilitat dins del nostre entorn d’accedir a la teva Línea Oberta de la Caixa i poder realitzar el pagament de forma immediata i segura.
4. ANUL·LACIONS I CESSIONS
En tot el moment l’usuari pot desistir dels serveis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat, tant si es tracte del preu total com de l’anticipi 
previst anteriorment, però haurà d’indemnitzar a sunweb.es pels conceptes que a continuació s’indiquen:
a) Sunweb Vacances cobrarà 20 euros per reserva en concepte d’anul·lació, independentment del motiu d’aquesta cancel·lació. b) En el cas de serveis solts o tot allò que no sigui 
un viatge combinat es cobrarà la totalitat de les despeses de gestió, més les despeses d’anul·lació, si s’haguessin produït aquestes últimes. En el cas concret de reserva d’hotel, si 
l’anul·lació es realitza dins de les 48 hores abans de l’entrada a l’hotel, les despeses ç seran del 100% de l’import de la primera nit. c) En el cas de viatges combinats: 1)Les despeses 
de gestió més les despeses d’anul·lació, si n’hi hagués. 2)Una penalització consistent en el 5% entre els dies 10 i 15, el 15% entre els dies 3 i 10 i el 25% dins de les quaranta vuit 
hores anteriors a la sortida. 3)De no presentar-se a l’hora prevista de la sortida, no tindrà dret a cap devolució de la quantitat abonada. d) Les excursions que siguin contractades 
pel consumidor en destinació estaran sotmeses a les despeses per anulació per les seves condicions específiques, compartint totes elles la penalització del 100% del seu import si 
el consumidor no es presenta a les mateixes. e) En el cas de contractació d’assegurances opcionals, no hi haurà reemborsament possible de l’import d’aquesta assegurança. Les 
condicions fixades per les despeses per anul·lació, seran plenament aplicables amb independència de que la cancel·lació s’hagi produït per causes de força major que eximeixin al 
consumidor de la seva responsabilitat per desestiment en la realització del viatge, les indicades en les garanties de despeses d’anulació de l’assegurança que gratuïtament inclouen 
en aquest Contracte de Viatge Combinat del consumidor. En cas de que alguns del serveis contractats i anul·lats estiguessin sotmesos a condicions especials econòmiques de 
contractació, tals com bitllets d’avions, contractació d’apartaments, tarifes especials d’avió (en les que en cas de dessestiment, el consumidor abonarà el 100%) o allotjament, serveis 
prestats en determinats països, serveis de neu, etc., les despeses per desestiment s’establiran d’acord amb les seves condicions específiques, segons es reflexa en el catàleg o 
pàgina web que ha donat origen al combinat.
El consumidor de viatge combinat podrà cedir la seva reserva a una tercera persona sempre que ho comuniqui amb quinze dies d’antelació a la data d’inici del viatge. Tal cessió no 
serà possible quan esdevingui causa suficient. El cessionari tindrà que reunir els mateixos requisits que tenia el cedent, exigits amb caràcter general pel viatge combinat, i els dos 
respondran solidàriament davant sunweb.es del pagament del preu del viatge i de les despeses addicionals de la cessió. En els casos que sunweb.es condicioni, i això ho especifiqui 
expressament, la viabilitat de l’oferta del viatge combinat a comptar amb un mínim de participants, el qual no s’alcanci i produeixi l’anul·lació del viatge, l’usuari tindrà dret exclusiva-
ment al reemborsament del total del preu o de les quantitats anticipades, sense que pugui reclamar cap quantitat en concepte d’indemnització i, sempre, i quan Sunweb li hagi 
notificat amb un mínim de deu dies d’antelació a la data prevista d’inici del viatge. En els suposats de desestimació o cancel·lació per part de sunweb.es, aquest serà responsable del 
pagament al consumidor de les indemnitzacions previstes a la Llei de Viatges Combinats, núm. 21/1995, de 6 de juliol (BOE. 7 de juliol) en els termes i condicions fixats en la mateixa, 
a saber: un 5% del preu total del viatge si el desestiment es produeix entre els dos mesos i quinze dies immediatament anteriors a la data prevista de realització del viatge: el 10% si 
es produeix entre els quinze i tres dies anteriors i 25% si es produeix en les quaranta vuit hores anteriors a la data prevista de realització. No obstant sunweb.es garantitza la devolució 
del 100% en el cas de cancel·lar un dels seus viatges.
5.ALTERACIONS I COSTOS DE MODIFICACIÓ: sunweb.es es compromet a facilitar als seu clients la totalitat dels serveis contractats continguts en el programa que ha donat origen 
al Contracte de Viatge Combinat amb les condicions i característiques estipulades, tot això d’acord als següents extrems. a) En el suposat que, abans de la sortida del viatge,sunweb.
es es vegi obligat a modificar de manera significativa algun element essencial del contracte, el posarem immediatament en coneixement del consumidor. El consumidor podrà escollir 
entre resoldre el contracte sense penalització alguna o acceptar una modificació del contracte en el que es precisen les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu. El 
consumidor tindrà que comunicar la decisió que adopti a sunweb.es dins dels tres dies següents a ser notificat de la modificació. En el cas de que el consumidor no notifiqui la seva 
decisió en els termes indicats, s’entendran que escollir per la resolució del contracte sense penalització alguna. b) En el suposat de que el consumidor opti per resoldre el contracte, a 
l’empara del previst a l’apartat (a) o de que sunweb.es cancel·li el viatge combinat abans de la data de sortida acordada, per qualsevol motiu que no li sigui imputable al consumidor, 
aquest tindrà dret, des del moment en que es produeixi la resolució del contracte, al reemborsament de totes les quantitats pagades, amb arreglo al mateix, o bé a la realització 
d’un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior, sempre que sunweb.es pugui proposar-li. En el suposat de que el viatge ofert fos de qualitat inferior, sunweb.es haurà 
de reemborsar al consumidor, quan procedeixi, en funció de les quantitats ja desemborsades, la diferència del preu, amb arreglo al contracte. El consumidor haurà de comunicar a 
sunweb.es la seva decisió en el plaç màxim de 3 dies.
c) En els suposats anteriors, sunweb.es serà responsable del pagament al consumidor de la indemnització que, en el seu cas, correspongui per incompliment del contracte, que serà 
del 5% del preu total del viatge contractat, si el citat incompliment es produeix entre els dos mesos i quinze dies immediatament anterior a la data prevista de realització del viatge, 
el 10% si es produeix entre els quinze dies i tres dies anteriors, i el 25% en el suposat de que l’incompliment citat es produeixi en les quaranta vuit hores anteriors. d) No existirà 
obligació d’indemnitzar en els següents casos: 1. Quan la cancel·lació es degui a que el número de persones inscrites pel viatge combinat sigui inferior a l’exigit i així es comuniqui 
per escrit al consumidor amb un mínim de 10 dies d’antelació a la data prevista de l’inici del viatge. 2. Quan la cancel·lació del viatge, excepte en els suposats d’excés de reserves, 
es degui a motius de força major, entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, quines conseqüències no s’hauran pogut evitar, tot i 
haver actuat amb la diligència deguda.
e) En el cas de que, després de la sortida del viatge, sunweb.es comprovi que no pot subministrar una part important dels serveis previstos al contracte (més del 50%) adoptarà les 
solucions adequades per a la continuació del viatge organitzat, sense cap suplement de preu pel consumidor, i, en el seu cas, abonarà a aquest últim l ’import de la diferència entre les 
prestacions previstes i les subministrades. Si el consumidor continua amb les solucions donades per sunweb.es es considerarà que accepta tàcitament aquestes propostes. f) Si les 
solucions adoptades per sunweb.es foren inviables o el consumidor no les acceptés per motius raonables, aquell haurà de facilitar a aquest, sense cap suplement de preu, un mitjà de 
transport equivalent a l’utilitzat al viatge per tornar al lloc de sortida o qualsevol altre que ambdues parts hagin convingut, sense perjudici de la indemnització que en el seu cas procedeixi. 
g) En cas de reclamació, sunweb.es haurà d’obrar amb diligència per trobar les solucions adequades. h) En cap cas, tot allò no inclòs en el Contracte de Viatge Combinat (com, 
per exemple, bitllets de transport des del lloc d’origen del passatger fins el lloc de sortida del viatge, o viceversa, reserves d’hotel en dies previstos o posteriors al viatge, etc) serà 
responsabilitat de sunweb.es, no existint obligació d’indemnitzar per aquestes possibles despeses de serveis independents en cas de que el viatge es cancel·li per les causes 
previstes a l’apartat (e). 
i)Si els trasllats/assistència de l’hotel- aeroport o al revés o altres similars, inclosos en l’oferta, no es complissin, fonamentalment per causes alienes al transferista i no imputables a 
sunweb.es, aquest reembolsarà únicament l’import del transport alternatiu utilitzat pel client en el desplaçament, prèvia presentació del rebut o factura corresponent. En els suposats 
de responsabilitat contractual de la agència prevista en el present apartat, les indemnitzacions seran les regulades a l’Art. 9 de la Lley 21/1995, de 7 de Juliol, de viatges combinats.
6. OBLIGACIÓ DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TOT INCOMPLIMENT EN LA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.
En cas de qualsevol incompliment en la execució dels serveis, el consumidor s’obliga a comunicar-ho per escrit o en qualsevol altre forma en que quedi constància al prestador de 
serveis de que es tracti i a Sunweb Vacances, de manera fefaent i amb la major brevetat possible, preferentment in situ o en tot cas dins dels trenta dies següents a la finalització del 
viatge, donat que fora d’aquest termini a Sunweb Vacances li seria quasi impossible la comprovació de la veracitat de lo al·legat, així com l’assoliment d’una solució satisfactòria per 
a totes les parts implicades. En el cas de que les solucions arbitrades per Sunweb. es no siguin satisfactòries pel consumidor, aquest disposarà del termini d’un mes per a reclamar 
a aquest abans d’haver transcorregut un mes des de la seva recepció, utilitzant la mateixa via. No obstant, la interposició de qualsevol reclamació derivada del contracte de viatge 
combinat no eximeix del pagament del viatge en cap cas.
7.PRESCRIPCIÓ D’ACCIONS: No obstant el disposat a l’apartat precedent, el plaç de prescripció de les accions derivades dels drets reconeguts a la Lley 21/95 serà de dos anys, 
segons queda establert a l’Art. 13 de la citada Lley.
8. RESPONSABILITAT
8.1.General: sunweb.es, organitzador del viatge combinat, respondrà davant el consumidor, en funció de les obligacions que li corresponen pel seu àmbit respectiu de gestió del 
viatge combinat, del correcte compliment de les obligacions derivades del contracte, amb independència de que aquestes les tinguin que executar ells mateixos o altres prestadors 
de serveis, i sense perjudici del dret de sunweb.es a actuar contra aquests prestadors de serveis. sunweb.es manifesta que assumeix les funcions d’organització i execució del viatge. 
sunweb.es respondrà del danys soferts pel consumidor com a conseqüència de la falta d’execució o execució deficient del contracte. Aquesta responsabilitat cessarà quan concorri 
alguna de les següents circumstàncies:
1. Que els defectes observats en l’execució del contracte siguin imputables al consumidor.
2. Que aquests defectes siguin imputables a un tercer aliè al subministre de les prestacions previstes al contracte i revistin un caràcter imprevisible o insuperable.
3. Que els defectes eludits es deguin a motius de força major, entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles en que les conseqüències 
d’aquestes no s’haurien pogut evitar, tot i haver actuat amb la diligència deguda.
4. Que els defectes es deguin a un esdeveniment que sunweb.es, tot i haver posat tota la diligència necessària, no podia preveure ni superar, i concorri causa suficient. No obstant, 
en els suposats d’exclusió de responsabilitat per donar-se alguna de les circumstàncies previstes en els números 2,3 i 4 sunweb.es estarà obligat a donar la necessària assistència 
al consumidor que es trobi amb dificultats.
Els links o enllaços amb altres pàgines Web que apareguin en les pàgines de sunweb.es s’ofereixen a efectes merament informatius a l’usuari, pel que sunweb.es no es responsabilitza 
sobre productes, serveis o continguts que s’ofertin o subministrin a les pàgines de destí ubicats a un altre domini.
Generalment les descripcions dels serveis reflexos a cada establiment han estat facilitats pels propis establiments en les dates de contractació pel que aquestes característiques estan 
subjectes a possibles variacions. Les fotografies exposades al programa de persones, paisatges, hotels, apartaments, etc., s’han pres o han estat proporcionades per proveïdors 
externs i s’inclouen a títol merament orientatiu, pel que a sunweb.es no es responsabilitza si el client no arriba a trobar idèntiques situacions durant la seva estància.
8.2. Límits del rescabalament per danys: En quant al límit del rescabalament pels danys que resultin de l’incompliment o de la mala execució de les prestacions incloses al viatge 
combinat ens basarem al disposat a la normativa vigent que resulti d’aplicació en aquesta matèria. Pel que es refereix als danys que no siguin corporals, els mateixos hauran 
d’acreditar-se pel consumidor i la indemnització mai podrà ser superior al preu total del viatge inicialment contractat, en cap cas sunweb.es es responsabilitza de les despeses 
d’allotjament, manutenció, transport i altres que s’originin a conseqüència de retards en sortides o retorns dels mitjans de transport per causa de força major. Quan el viatge s’efectuï 
per qualsevol mitjà de transport terrestre contractat per sunweb.es directa o indirectament, en cas d’accident, el consumidor haurà de presentar la pertinent reclamació contra 
l’entitat transportista a fi de salvaguardar, en el seu cas, la indemnització de l’assegurança d’aquesta, sent auxiliat i assessorat gratuïtament en les seves gestions per sunweb.es.
8.3. Responsabilitats de les Cies. aèries: El passatger portador del seu corresponent bitllet aeri, a partir del 17.02.05 podrà exigir a la Cia. Aèria que la transporta, el compliment de 
les seves obligacions en el suposat de “overbooking”, greus retards, pèrdua d’equipatge,etc., d’acord amb els Reglaments (CE) Nos 889/2002 i 261/2004.
9. DELIMITACIÓ DELS SERVEIS DEL VIATGE COMBINAT
9.1.Viatges en avió. Presentació a l’aeroport: Als viatges en avió, la presentació a l’aeroport s’efectuarà amb un mínim d’antelació d’hora i mitja sobre l’horari oficial de sortida, i, en 
tot cas, es seguirà estrictament les recomanacions específiques que sunweb.es indiqui en la documentació del viatge facilitada.
9.2.Hotels: 1.General. La qualitat i contingut dels serveis prestats per l’hotel vindrà determinada per la categoria turística oficial, si l’hagués, assignada per l’òrgan competent del seu 
país. En alguns casos, es facilitarà en el catàleg informació de la categoria dels hotels utilitzant la classificació d’estrelles, encara que aquesta no sigui la vigent en el país concret, 
amb el fi de que el client pugui, a través de l’equivalència en estrelles, orientar-se més fàcilment sobre els serveis i categories dels establiments, en el coneixement sempre de que tal 
qualificació només respon a la valoració realitzada per sunweb.es. Donada la vigent legislació al respecte,que estableix només l’existència d’habitacions individuals i dobles permetent 
que en algunes d’aquestes últimes es pugui habilitar per un tercer llit, s’estimarà sempre que la utilització del tercer llit, es fa amb el coneixement i consentiment de les persones que 
ocupen l’habitació, i així l’habitació figurarà com a triple en tots els impresos de reserves facilitades al consumidor a l’abonar l’anticipi, en el contracte i els bitllets i/o documentació 

del viatge que s’entrega simultàniament a la signatura del mateix. Igualment en els casos d’habitacions dobles per a us de fins a quatre persones, amb dos llits, quan així s’especifiqui 
en la oferta del catàleg i web. L’horari habitual per l’entrada i sortida als hotels està en funció del primer i últim servei que l’usuari vagi a utilitzar. Com a norma general i excepte que 
expressament es pacti una altre cosa al contracte, les habitacions podran ser utilitzades a partir de les 14 hores del dia d’arribada i hauran de quedar lliures abans de les 10 hores el dia 
de sortida. Quan el servei contractat no inclogui l’acompanyament permanent de guia i en el suposat de que l’usuari prevegi la seva arribada a l’hotel o apartament reservat en dates o 
hores diferents a les ressenyades, és convenient, per evitar problemes i males interpretacions, comunicar amb la major anticipació possible tal circumstància a l’hotel o als apartaments 
directament. Igualment, ha de consultar a sunweb.es en el moment de fer la reserva, la possibilitat de portar animals, així en general no són admesos als hotels i apartaments. En el 
cas de que sunweb.es es veiés obligada a canviar l’hotel confirmat, degut a celebracions d’esdeveniments especials o situacions fora del seu control, la responsabilitat es limitarà a 
oferir un hotel d’igual categoria o superior, i en el suposat d’aquesta impossibilitat a l’abonament de la diferència de preu entre l’ofert en el contracte i el preu final del realment ocupat. 
El servei d’allotjament d’hotel s’entendrà prestat sempre que l’habitació hagi estat disponible pel client en la nit corresponent, amb independència de que, per circumstàncies pròpies 
del Viatge Combinat, l’horari d’entrada al mateix es produeixi més tard de l’inicialment previst.
2. Règim alimentari: Quan el règim sigui Pensió Completa (PC) es servirà l’esmorzar, dinar i sopar, sent el primer servei a facilitar per l’hotel, el sopar i l’últim el dinar del dia següent 
(podrà ser modificat pel client directament a l’establiment hoteler). El règim de Mitja Pensió (MP) es servirà esmorzar i sopar.
3. Altres serveis: En els circuits, els autocars poden variar en les seves característiques en funció del número de participants. Si en alguna sortida no s’arriba a un número suficient de 
passatgers, és possible que s’utilitzi un mini bus o vehicle de menor capacitat, que, excepte indicació expressa en contrari, no tenen els seients reclinables. Així mateix, en la descripció 
de cada circuit està indicat si l’autocar posseeix o no, aire condicionat, entretenint-se que no el té si no s’indica res. El transport en els parcs naturals per a la realització de safaris 
fotogràfics s’efectua en vehicles d’escassa capacitat o de tot-terreny característics de cada país. En tots els casos anteriors el disseny, estructura, confort i seguretat del vehicle de 
transport pot adaptar-se a les normes i estàndards espanyols, sinó als propis del país de destí del viatge.
5. Serveis Suplementaris. Quan els usuaris sol·licitin serveis suplementaris (per exemple habitació vista al mar, etc.) que no puguin ser confirmats definitivament per sunweb.es, l’usuari 
podrà optar per desistir del servei suplementari sol·licitat o mantenir la seva sol·licitud a l’espera de que tals serveis puguin finalment ser-li prestats. En el suposat de que les parts 
haguessin convingut el pagament dels serveis suplementaris que finalment no li puguin ser prestats, l’import abonat li serà reemborsat per sunweb.es immediatament al desestiment 
del servei per part del consumidor o al retorn del viatge segons l’usuari hagi optat pel desestiment en la prestació del servei suplementari sol·licitat o hagi mantingut la sol·licitud.
9.3 Apartaments: A l’efectuar la reserva, el client és plena i exclusivament responsable de fer la declaració correcta del número de persones que ha d’ocupar l’apartament, sense 
omitir els nens qualsevol que sigui la seva edat. S’adverteix que l’administració dels apartaments pot legalment negar-se a persones, no admetre l’entrada d’aquelles persones no 
declarades,no havent-hi lloc a reclamació alguna per aquesta causa. En alguns casos hi ha possibilitat d’habilitar llit/s supletori/s o bressol, que hauran de ser sol·licitats pels clients 
abans de celebrar el contracte, i que excepte expressa menció al contrari, no estaran incloses en el preu publicat de l’apartament. En el lloguer d’apartaments, per general, s’ha 
de subscriure in situ el corresponent contracte d’arrendament segons el model oficial autoritzat. Aquest contracte, en el que no és part sunweb.es, ha de ser firmat per l’usuari, qui 
abonarà la corresponent fiança o assegurança de responsabilitat civil per a respondre dels eventuals desperfectes, si aquella és exigida. La recollida de claus normalment s’efectua 
en hores d’oficina, en la pròpia consergeria de l’edifici o en el lloc que s’indiqui en la documentació del programa, de 9a 13h i de 17 a 20 hores, realitzant-se com a normal general, 
l’entrada a partir de les 17 hores del dia d’arribada i el desallotjament sobre les 10 hores del dia de sortida. Donat el peculiar funcionament d’aquest tipus d’establiments, recomanem 
molt encaridament el rigorós respecte d’aquests horaris per evitar perjudicis i incomoditats molt difícils de resoldre.
9.4.L’Organitzador (Sunweb Vacances): Posa de manifest al consumidor que en els circuits específics d’aquest catàleg el servei d’allotjament es prestarà en algun dels establiments 
indicats en el programa /oferta o en altre d’igual categoria i zona, i que l’itinerari del circuit podrà ser desenvolupat segons alguna de les opcions indicades en el programa/oferta. En els 
casos anteriors, si el consumidor accepta aquesta fórmula prèviament a la celebració del contracte, aquesta indefinició no suposarà una modificació del mateix.
9.5. Condicions econòmiques especials per a nens.
Donada la diversitat del tractament aplicable als nens, depenent de la seva edat, del proveïdor de serveis i de la data del viatge, es recomana consultar sempre l’abast de les condicions 
que existeixin i que en cada moment seran objecte d’informació concreta i detallada, i es recollirà en el contracte o en la documentació del viatge que s’entregui en el moment de la seva 
firma. En general, en quant a l’allotjament , seran aplicables sempre que el nen comparteixi l’habitació amb dos adults. En lo referent a estàncies de menors a l’estranger ens basarem 
a la informació facilitada puntualment per cada cas i amb el que pot constar en el contracte o en la documentació del viatge que s’entregui al subscriure-ho.
10.PASSAPORTS, VISATS I DOCUMENTACIÓ
Tots els usuaris, sense excepció (nens inclosos) hauran de portar en regla la seva documentació personal i familiar corresponent, sigui el passaport o DNI segons les lleis del país 
o països que es visiten. Serà per compta dels mateixos quan els viatges així ho requereixen la obtenció de visats, passaports,certificats de vacunació, etc. En cas de ser rebutjada 
per alguna Autoritat la concessió de visats, per causes particulars de l’usuari, o ser denegada la seva entrada al país per mancar dels requisits que s’exigeixen, o per defecte en la 
documentació exigida, o per no ser portador de la mateix, sunweb.es declina tota responsabilitat per fets d’aquesta índole, sent per compta del consumidor qualsevol despesa que 
s’origini, aplicant-se en aquestes circumstàncies les condicions i normes establertes pels suposats de desistiment voluntari de serveis. Es recorda igualment a tots els usuaris, i en 
especial als que tinguin nacionalitat diferent a l’UE, que han d’assegurar-se, abans d’iniciar el viatge, de tindre complides totes les normes i requisits aplicables en matèria de visats 
a fi de poder entrar sense problemes a tots els països que vagin a visitar. Els menors de 18 anys han de portar un permís escrit firmat pels seus pares o tutors, en previsió de que el 
mateix pot ser sol·licitat per qualsevol autoritat competent.
11.EQUIPTATGE
L’equipatge i més estris personals del viatger no són objecte del Contracte de Viatge Combinat, entenent-se que es transporta pel propi viatger i el seu total compte i risc. sunweb.es 
no està obligat a respondre de cap tipus d’incident o les seves conseqüències, relacionat amb l’equipatge.
Les companyies transportistes (aèries, marítimes, fluvials, terrestres, ferroviàries, etc.), podran respondre davant del viatger d’acord amb les clàusules del Contracte de Transport que 
constitueix el Bitllet de Passatge. Contracte amb que s’estableix exclusivament entre aquesta Companyia i el viatger, i al que és aliena sunweb.es. Si li perden l’equipatge facturat 
o arriba deteriorat, haurà de reclamar a la Companyia de Transport. En quant al transport aeri de l’equipatge, ens remetim a les condicions de les companyies aèries reglamentades 
per IATA. En el supòsit de patir algun dany o extraviament es recomana presentar a l’acte la oportuna reclamació (P.I.R. part de danys d’equipatge) abans de sortir de l’aeroport. De 
la mateixa manera, en els hotels, aquests seran responsables, d’acord amb les seves normes específiques, de qualsevol incident relacionat amb l’equipatge i estris que ocorregués 
durant el període d’allotjament en els mateixos. Es recomana a tots els clients que estiguin presents en totes les manipulacions de càrrega i maneig dels seus equipatges, i efectuïn la 
oportuna reclamació a les companyies transportistes o a l’hotel en el moment d’observar alguna deficiència, dany o desaparició dels seus estris.
12. INFORMACIÓ QUE SUNWEB VACANCES HA DE FACILITAR AL CONSUMIDOR
S’informa al consumidor que en el moment de celebració del contracte haurà de rebre de sunweb.es la informació pertinent sobre la documentació específica necessària pel viatge 
escollit, així com l’assessorament sobre la subscripció facultativa d’una assegurança que li cobreixi de les despeses de cancel·lació i/o d’una assegurança d’assistència que cobreixi 
les despeses de repatriació en cas d’accident, malaltia o defunció, i informació dels riscs probables implícits al destí i al viatge contractat, en compliment de Llei General de Defensa 
de Consumidors i usuaris.
13.VIGÈNCIA
La vigència del catàleg serà del 1 de gener de 2011, excepte a aquells programes que s’indiquin altres dates. La data de confecció de preus d’aquest catàleg és el 30 de setembre 
de 2011.
14.NOTES
sunweb.es declara que d’acord amb l’esperit de transparència escrita que es desprèn la Llei 21/1995 i de la Llei 26/1984, les “notes i notes importants” així com altres especificacions 
expressades al catàleg i o web i les Informacions Prèvies formen part integrant també de l’objecte del Contracte de Viatge Combinat.
sunweb.es es reserva el dret a modificar i actualitzar periòdicament les presents condicions generals sense obligació de comunicació prèvia als usuaris.
GARANTIES
Assegurança segons pòlissa N. 550403986 · ÀMBIT TERRITORIAL: Les garanties exposades a aquesta Pòlissa, té validesa a Espanya, Europa, Gibraltar, Tetuan i Tànger, d’acord amb 
el que s’especifiqui a les Condicions Particulars. Les prestacions emparades per aquesta pòlissa, tindran lloc quan l’Assegurat es trobi fora del seu terme municipal de residència i 
hagi iniciat el viatge assegurat. 
PRESTACIÓ DE SERVEIS: Assistència mèdica i sanitària:
L’assegurador prendrà al seu càrrec les despeses corresponents a la intervenció dels professionals i establiment sanitari requerits per a l’atenció de l’Assegurat, malalt o ferit.
Queden expressament inclosos, sense que l’enumeració tingui caràcter limitatiu, els següents serveis:
1. Atenció per equips mèdics d’emergència i especialistes
2. Exàmens mèdics complementaris
3. Hospitalitzacions, tractament e intervencions quirúrgiques
4. Subministrament de medicaments en internat o reintegrament de la seva despesa en lesions o malalties que no requereixin la seva hospitalització
5. Atenció de problemes odontològics aguts, entenent-se per tals els que per infecció, dolor o trauma, requereixin un tractament d’urgència.
L’Assegurador pren al seu càrrec les despeses corresponents a aquestes prestacions, fins un límit per Assegurat de 901’52€, o el seu equivalent en moneda local, quan les mateixes 
tinguin lloc a l’estranger, o de 601’01 a Espanya.
Les despeses odontològiques es limiten en qualsevol cas a 30’05€ o el seu equivalent en moneda local.
REPATRIACIÓ O TRANSPORT SANITARI DE FERITS O MALALTS: En cas d’accident o malaltia sobrevinguda de l’Assegurat, l’assegurador es farà càrrec de:
Les despeses de trasllat en ambulància fins a la clínica o l’hospital més proper. El control per part del seu Equip Mèdic, en contacte amb el metge que atengui a l’Assegurat ferit o 
malalt, per determinar les mesures convenients al millor tractament a seguir i el mitjà més idoni per al seu eventual trasllat fins un altre centre hospitalari més adequat o fins al seu 
domicili. Les despeses de trasllat del ferit o malalt, pel mitjà de transport adequat, fins al centre hospitalari prescrit o al seu domicili habitual. Si l’Assegurat fos ingressat en un centre 
hospitalari no proper al seu domicili, l’assegurador es farà càrrec, en el seu moment, del subsegüent trasllat fins el mateix. El mitjà de transport utilitzat en cada cas es decidirà per part 
de l’Equip Mèdic Assegurador en funció de la urgència i gravetat del cas. A Europa i països riberencs del Mediterrani, podrà inclús fer-se servir l’avió sanitari especialment condicionat. 
En el supòsit que l’Assegurat no tingui la seva residència habitual a Espanya, se li repatriarà fins al lloc d’inici del viatge a Espanya.
REPATRIACIÓ O TRANSPORT EN CAS DE DEFUNCIÓ: En cas de defunció de l’Assegurat, l’Assegurador organitzarà el trasllat del cos fins el lloc de la inhumació a Espanya i 
es farà càrrec de les despeses del mateix. En aquestes despeses s’entendran inclosos els condicionament postmortem, d’acord amb els requisits legals. No estan compreses les 
despeses de la inhumació ni de la cerimònia.
En el supòsit que l’Assegurat no tingui la seva residència habitual a Espanya, se li repatriarà fins al lloc d’inici del viatge a Espanya.
ROBATORI I DANYS MATERIALS DE L’EQUIPATGE: Es garanteix la indemnització pels danys i pèrdues materials de l’equipatge o efectes personals de l’Assegurat en cas de 
robatori, pèrdua total o parcial deguda al transportista o danys com a conseqüència de l’incendi o agressió, ocorreguts durant el transcurs del viatge, fins a un màxim de 30’05€.
Les càmeres i complements de fotografia, radiofonia, d’enregistrament de sons o imatges, així com els seus accessoris, queden compresos fins el 50% de la suma assegurada 
sobre el conjunt de l’equipatge.
S’exclou el furt i el simple extraviament per part del propi Assegurat, així com les joies, els diners, documents, objectes de valor i material esportiu o informàtic.
Als efectes de la citada exclusió s’entendrà per: - Joies: conjunts d’objectes d’or, platí, perles o pedres precioses. - Objectes de valor: el conjunt d’objectes de plata, quadres i obres 
d’art, tot tipus de col·leccions i pelleteria fina. Per fer efectiva la prestació en cas de robatori, seria necessària la presentació prèvia de la denúncia devant de les autoritats competents.
TRASMISSIÓ DE MISSATGES URGENTS: L’Assegurador s’encàrrecarà de transmetre els missatges urgents que li encàrrecuin els Assegurats, com a conseqúència dels sinistres 
coberts per les presents garanties.
EXCLUSIONS: Les garanties concertades no comprenen: Els fets voluntàriament causats per l’Assegurat o aquells que concorri dolo o culpa greu per part del mateix. Les dolències o 
malalties cròniques preexistents, així com les seves conseqüències, patides per l’Assegurat amb anterioritat a l’inici del viatge. La mort per suïcidi o les lesions o malalties derivades de 
l’intent o produïdes intencionadament per l’Assegurat a si mateix i les derivades d’empresa criminal de l’Assegurat. Les malalties o estats patològics produïts per la ingesta d’alcohol, 
psicotròpics, al·lucinògens o qualsevol altre droga o substància de similars característiques. Els tractaments estètics i el sumistrament o reposició d’audífons, lents de contacte, ulleres, 
ortesis i pròtesis en general i qualsevol tipus de enfermetat mental. Així mateix queden excloses les reclamacions derivades directa o indirectament de les complicacions ocorregudes 
a partir del 7è mes d’embaràs. Les lessions o malalties derviades de la participació de l’Assegurat en apostes, competicions o proves esportives, la pràctica de l’esqui o qualsevol 
altre tipus d’esports d’hivern o dels denominats d’aventura, i el rescat de persones a mar, muntanya o desert. Els supòsits que dimanen, en forma directa o indirecta, de fets produïts 
per energia nuclear, radiacions radioactives, catàstrofes naturals, accions bèl·liques, disturbis o actes terroristes. Qualsevol tipus de despesa mèdica o farmacèutica inferior a 9’02€. 
Queden excloses les cobertures de la present pòlissa aquells països que durant el viatge o desplaçament de l’Assegurat es trobin en estat de guerra o siti, insurrecció o conflicte 
bèl·lic de qualsevol classe o naturalesa, encara quan no hagin estats declarats oficialment i que específicament figurin el el rebut o a les Condicions Particulars. Queda expressament 
convingut que les obligacions de l’Assegurador derivades de la cobertura d’aquesta pòlissa, finalitzen a l’instant que l’assegurat hagi retornat al seu domicili habitual o hagi estat 
ingressat a un centre sanitari com a màxim a 25 km de distància del citat domicili (15 km a les Illes Balears i Canàries)
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PÒLISSA N. 46.110.588
ENTITAT ASSEGURADORA: Les garanties previstes en la present pòlissa seran resumides per l’entitat asseguradora AXA Aurora Ibérica S.A. de Seguros i Reaseguros amb domicili 
social a Palma de Mallorca, Via Roma, 3.
OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA: El present contracte garanteix les conseqüències pecuniàries de la Responsabilitat Civil extracontractual que pugui incumbir als Assegurats, com 
a conseqüència dels danys causats a tercers, durant el transcurs d’un viatge organitzat pel Prenedor de l’Assegurança.Queda inclosa la Responsabilitat Civil pels danys materials 
resultants d’incendi, explosió i aigua, sempre que tinguin el origen fora de les propietats de l’Assegurat o el Prenedor i/o de parts arengades. Queden així mateix ampliades les garanties 
de la pòlissa a: La defensa i constitució de fiances penals en els termes i límits previstos a la clàusula annexa a la present pòlissa.
Es fa constar que també tindran la consideració de tercers entre si els excursionistes. Es tindrà la consideració de Tercer, qualsevol persona física o jurídica distinta de: El Prenedor 
de l’Assegurança i l’Assegurat. Els cònjuges, ascendents i descendents del Prenedor de l’assegurança i de l’Assegurat. Els familiars del Prenedor de l’assegurança i de l’assegurat 
que convisquin amb ells. Els socis, directius, assalariats i persones que, de fet o de dret depenguin del Prenedor de l’ Assegurança o de l’Assegurat, mentre actuïn en l’àmbit de dita 
dependència. MODALITAT A: Es garanetixen les cobertures establertes, quan els fets descrits es deguin a reclamacions efectuades a les persones, que realitzen un viatge organitzat 
pel Prenedor de l’Assegurança. MODALITAT B: Es garanteixen les cobertures establertes, quan les reclamacions efectuades per terceres persones al Prenedor de l’Assegurança 
es deguin als actes realitzats per guies, professors o responsables de grups acompanyants en un viatge organitzat. DURADA DEL VIATGE: Per tal de beneficiar-se de les garanties 
cobertes, el temps de permanència de l’Assegurat fora de la seva residència habitual no haurà d’excedir de 7 dies, per viatge o desplaçament.
CAPITAL ASSEGURAT
Danys corporals: 60.101’21€ - Danys materials: 60.101’21€ - Fiança Judicial: 60.101’21€ - Danys per sinistres: 60.101’21€ - Franquícia danys materials: 30’05€
DEFENSA PENAL I FIANÇA CRIMINAL: De comú acord entre ambdues parts contractants, en el que es refereix a la Defensa Penal i Fiança Criminal, queden compresses en la present 
assegurança, la responsabilitat Civil del qual està coberta per la pòlissa en relació amb els fets assenyalats en ella, les següents garanties: La defensa personal per part dels Advocats 
Procuradors designats per l’Assegurador en els procediments criminals que li segueixin inclòs deprés de liquidades les responsabilitats civils.
La constitució de les fiances en la causa criminal que se li exigeixin per assegurar la seva llibertat provisional. La constitució de la totalitat de la fiança que en causa criminal li fos 
demanada com a garantia de les responsabilitats pecuniàries.
El pagament de totes les despeses judicials que, sense constituir sanció personal, sobrevinguessin com a conseqüència de qualsevol procediment criminal que se li segueixi. Tots 
el pagaments que hagi de realitzar l’Assegurador, no poden sobrepassar la quantitat màxima assegurada per la garantia de Responsabilitat Civil. Les fiances que pels conceptes 
previstos en aquestes Condicions Especials hagi de constituir l’Assegurador, no poden excedir en el seu conjunt, del límit de la garantia prevista per sinistre per Responsabilitat 
Civil. Si l’Assegurat fos condemnat en un procediment criminal, l’Assegurador resoldrà sobre la conveniència de recorre davant del Tribunal Superior competent. Si l’Assegurador 
estimara improcedent el recurs, ho comunicarà a l’interessat quedant aquest en llibertat d’interposar-ho, però pel seu exclusiu compte. Cas de prosperar el recurs, parcial o totalment, 
l’Assegurador abonarà les despeses corresponents al recurs.
EXCLUSIONS: Queden exclosos del present contracte els següents fets: La participació de l’Assegurat en lluites, concursos, carreres o competicions de qualsevol índole. Derivats de 
danys causats per robament, pèrdua, substracció, destrucció o deteriorament dels bens dels viatgers (peces de vestir, ulleres, lents de contacte i similars). Derivats de les obligacions 
contractuals de l’Assegurat que sobrepassin els límits de la responsabilitat legal. Derivat d’actes realitzats sota la influència de drogues, tòxics, estupefaents, psicotròpics o per 
estat d’embriaguesa. Utilització o manipulació d’armes de foc o explosius. Derivats de danys per fets de guerra civil o internacional, motí o tumults popular, terrorisme, terratrèmols 
i inundacions i altres events extraordinaris. Incorregut per danys causats per la contaminació del terra, l’aigua o l’atmosfera. Pels danys derivats de fusió o fissió nuclear, radiació o 
contaminació radioactiva. Que hagi de ser objecte de cobertura per una assegurança obligatòria Derivada de l’ús i circulació de vehicles a motor i dels elements remolcats o incorporats 
als mateixos. Derivada dels danys causats per qualsevol artefacte, nau o aeronau destinats a la navegació o sustentació aquàtica o aèria. També queden excloses totes les Exclusions 
que figuren en el Condicionat General que obra en possessió del Prenedor de l’Assegurança.
DEURE D’INFORMACIÓ A L’ASSEGURAT: El Prenedor de l’assegurança, abans de la celebració d’aquest contracte, ha rebut la següent informació en compliment de l’establert en 
l’article 60 de la Llei d’Ordenació i supervisió de les assegurances privades i en els articles 104 al 107 del seu reglament:
- L’Assegurador de la pòlissa 550403986 és ARAG Compañía Internacional de Seguros i Reaseguros S.A., societat anònima establerta a Espanya, amb domicili social a Barcelona, 
carrer Roger de Flor nº 16.
- La legislació aplicable al contracte d’assegurança és l’espanyola, en particular la Llei 50/1980 de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança.
- L’Assegurador de la pòlissa 46.110.588 és AXA AURORA IBERICA SA de Seguros i Reaseguros, S.A. establerta a Espanya, amb domicili social a Palma de Mallorca, Vía Roma, nº 3.
El Prenedor o l’Assegurat poden, en cas de litigi amb l’assegurador, acudir a l’arbitratge i als tribunals ordinaris de justícia espanyoles, amb independència del dret a formular les 
reclamacions oportunes davant la Dirección General de Seguros.
DEPARTAMENT D’ATENCIÓ AL CLIENT: En compliment del disposat a l’article 9 de l’Ordre ECO/734/2004 d’11 de març, s’informa que ARAG disposa d’un Departament d’Atenció al 
Client (C/ Roger de Flor, 16, 08018 Barcelona, telèfon 902 367 185, fax 93 300 18 66, e-mail: dac@arag.es, web www.arag.es) per atendre i resoldre les queixes i reclamacions que els 
seus assegurats els hi presentin, relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts que seran ateses i resoltes en el plaç màxim de 2 mesos des de la seva presentació, 
i en cas de disconformitat amb la resolució adoptada o si ha transcorregut el plaç de 2 mesos sense haver obtingut resposta, el reclamant podrà dirigir-se a la Dirección General de 
Seguros, Comisionado para la Defensa del Asegurado (Paseo de la Castellana, 44, 28046 – Madrid, telèfon 902 197 936, fax 91 339 71 13)
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