Acostat a la mar
Preu 3 dies: 120€

1er dia:
Arribada l’alberg juvenil de Piles,
presentació i activitats a la mar. Paddlesurf
i kayak. Dinar lliure.
2on dia:
Visita de Gandia i Santa Maria de la
Valldigna. Visita al parc natural Marxal de
Pego i Oliva. Dinar i sopar inclòs.
3er dia:
Activitats a la mar: vela llatina. Dinar inclòs.

Alacant - Santa Pola
Preu 3 dies: 120€

1er dia:
Visita Alacant al MARQ, Castell de Santa
Bàrbara y visita a centre . Dinar a carrer del
participant. Sopar inclòs.

Viatges
Fí de Curs

2on dia:
Activitats de multiaventura en la Granja
escola La Loma. Dinar i sopar inclòs.
3er dia:
Visita a les Salines de Santa Pola i trasllat
en vaixell a la lla de Tabarca.

Condicions:
· Els itineraris podrán ser modiﬁcats.
· L’IVA està inclòs en el preu.
· Els preus són calculats sobre 50 pax. Podeu demanar pressupost a mesura per
menys persones.
· Els preus són sense bus, podeu demanar pressupost.

Amb col·laboració:

FIL PER RANDA
a

viatges

Jaume Vilanova Martí
Guillem de Castro 58-baix
46001 València
Tel. 96 125 53 78 / 680 734 207
grups@ﬁl-per-randa.com

Morella,
aventura i cultura
Preu 3 dies: 130€*

Multiaventura Pirineus
Preu 4 dies: 185€*

1er dia:
Visita cultural a un dels pobles més bonics
de la península, Morella. Vesprada iniciació
en arqueologia.. Dinar lliure i sopar inclòs.

Becelona - Delta de l’Ebre
Preu 3 dies: 185€*

1er dia:
Delta de l’Ebre, creuer pel riu. Dinar lliure.
Vesprada Camp Nou. Sopar inclòs.

2on dia:
Activitats de multiaventura molt a prop de
Morella. Circuit de multiaventura, ruta a
cavall.. Dinar i sopar inclòs.

2on dia:
Visita al Castell i Estadi Olímpic de Montjuic
amb telefèric. Visita al Barri Gòtic. Casa
Batlló. Dinar inclòs. Vesprada al Museu de
la Ciència.

3er dia:
Visita cultural a Penyiscola.

3er dia:
Port aventura amb dinar inclòs.

1er dia:
Arribada de vesprada, dinar lliure, circuit
d’aventura en les instal·lacions

Madrid - Warner Bros
Preu 3 dies: 185€*

2on dia:
Barranquisme i vesprada visita al castell de
Loarre..Dinar i sopar inclòs.

1er dia:
Visita al Museu del Prado i Museu de la
Cera. Dinar lliure i sopar inclòs.
2on dia:
Visita al parc de MICROPOLIX., la ciutat
dels xiquets.
Vesprada passejada pel centre de la
capital. Dinar i sopar inclòs.

3er dia:
Gynkana aquàtica i vesprada visita al
monestir de San Juan de la Peña..Dinar i
sopar linclòs.

3er dia:
Warner Bross amb dinar inclòs.

4t dia:
Tornada visita Saragossa.

Mallorca,
illa d’aventures
Preu 3 dies: 250€*

1er dia:
Trajecte en vaixell o avió. Multiaventura:
orientació i piragüisme. Dinar i sopar
inclòs.

Delta de l’Ebre Port Aventura
Preu 3 dies: 175€*

1er dia:
Arribada a l’alberg i dinar. Inclòs. Vesprada
Piragüisme pel Delta de l’Ebre. Nit amb
discomovil.

2on dia:
Visita a les coves del Drac i visita a Palma
Mallorca. Dinar i sopar inclòs.

2on dia:
Passeig en bicicleta, passeig en vaixell pel
Delta, visita a la llotja del peix. Nit amb
Ginkana.

3er dia:
Multiaventura: padelsurf. Tornada. Vaixell o
avió. Dinar inclòs.

3er dia:
Port Aventura o circuit d’aventura.

