




(T’ho posem fàcil)

propostes 
originals 

i complertes 
talonari 
pro viatge 

final de curs 
 assessors
 experts

Especialitzats en viatges de final 
de curs i estades juvenils.
Coneixedors de les destinacions i 
els programes proposats.
Un únic interlocutor al vostre ser-
vei, abans i durant el viatge. 

Destins clàssics però amb propos-
tes diferents, milloreu la vostra 
experiència ! 
Propostes completes, allotjaments 
amb activitats i possibilitat de 
contractar transport

Eix Estels és una empresa líder en 
l’organització d’estades infantils i 
juvenils. Amb gairebé més de 25 anys 
d’experiència. El nostre objectiu 
oferir-vos viatges diferents  a destina-
cions totalment consolidades. Milloreu 
la vostra experiència amb Eix Estels.

Gratuït, fàcil de gestionar i optatiu 
per vosaltres. 

Fins a 100€ d’estalvi sobre el cost 
final del viatge.

per la

FI DE CURS

Viatge
FI DE CURS



_TARRAGONA)

allotjats a
youth hotels” 

5 dies / 4 nits 

5 dies / 4 nits 

Allotjats en MP (no inclou transport anada i tornada). Consultar temporada. 

Allotjats en MP (no inclou transport anada i tornada). Consultar temporada. 

249” 

266” 

Hotels exclusius situats al costat 
del “Barrio del Carmen” en ple cor 
de València a dos minuts a peu de 
“La Llotja” i dels principals punts 
d’interès del centre de la ciutat.  

O descobreix València al teu aire 
des de 13€/nit allotjant-vos als 
nostres albergs exclusius.

(VALÈNCIA)

Reserva plaça a plaça.  Volem 
posar-vos-ho fàcil, per això, posem 
al vostre abast el Servei de reserva 
online.  Cada família podrà fer la 
seva reserva des de casa mitjançant 
un portal privat totalment 
segur. Oblideu-vos de les jornades 
d’inscripcions, de fer cobraments i 
pagaments, de recollir fitxes, fotos, 

al costat de la ciuta t de 
les arts i les ciencies

al costatde la ciutat de les 
arts i les ciencies

(BARCELONA)

DIA 1/   City explorer and Play Experiencie, una manera original i diferent 
de descobrir el centre de la ciutat i  la seva història en Segway.

DIA 2/   Un dia sencer per visitar els clàssics: Ens apropem a la Ciutat de 
les Arts. Allà entrem a l’ Oceanogràfic  i farem la visita al Palau de les arts 
(Opera Reina Sofia) un dels tresors més ben guardats de la ciutat. 

DIA 3/   Aventura per descobrir el Parc Natural de S’Albufera i les seves 
platges. Desplaçament guiat en BTT fins S’Albufera i en arribar passeig en  
vaixell per les seves costes. 

DIA 4/   Matí lliure per visitar el centre de la ciutat. Per la tarda, visita 
guiada a “la Marina Real” una de les zones de platja de major interès de la 
ciutat, l’activitat comprèn una ruta guiada en kayak i snorkeling.

DIA 1/   City explorer al centre de la ciutat, visita guiada en btt elèctrica. 
Descobrim les Rambles, Plaça Catalunya, el casc antic, el Passeig de Gràcia.

DIA 2/  Matí: Barcelona Modernista, una de les visites més originals del 
modernisme barceloní, la de l’Hospital Santa Creu. Tarda: Prenem el vaixell 
de “Les Golondrines” per veure Barcelona des del mar. 

DIA 3/  Matí lliure per visitar la Barcelona Olímpica. Tarda: Cable Surf a la 
zona Port Fòrum (el barri més modern de la ciutat) i nit de tapes amb Servei 
de bus nocturn.  

DIA 4/  Matí gastronòmic: Visita al mercat de la Boqueria, compra de 
matèria primera i curs de cuina. Tarda lliure per visitar la Plaça Sant Jaume, 
la Catedral i el Barri Gòtic (Catedral del Mar). 

Tenim 3 “Youth Hostels” exclusius per 
que tu decideixis si vols estar al cen-
tre, en un dels seus barris residencials 
o fora de la ciutat, però a només 20 
minuts en transport fins el centre. 

Els viatges a Barcelona compten amb 
el Servei de “personal assistant” que 
us acollirà i estarà al vostre Servei per 
ajudar-vos durant la vostra estada.
  
O descobreix Barcelona al teu 
aire des de 20€/nit allotjant-vos 
als nostres albergs exclusius.

youth hotels” 

<Port Aventura>

5 dies / 4 nits 

Allotjats en MP (no inclou transport anada i tornada). Consultar temporada. 

355      
A Villa Engràcia l’ApartaHotel exclu-
siu d’Eix Estels a l’Espluga de Fancolí. 
Un espai únic, un poblat privat,  amb 
apartaments  de diferents  capacitats 
equipats amb habitacions de 2 a 4 
places.  

Els viatges a Tarragona/ Port 
Aventura compten amb el servei de 
“monitors i guia acompanyant” que 
dinamitza totes les activitats i està 
amb el grup des del primer fins al 
darrer dia.   

villa engracia DIA 1/   Tarda: Visita guiada original en BTT per fer la descoberta de l’entorn 
+ entrada al Monestir de Poblet i  Visita al Castell de Milmanda.

DIA 2/  2 opcions a escollir-ne una:  Cultural tryp: Visita guiada a la ciutat 
Romana Patrimoni de la Humanitat de Tarragona (amfiteatre, casc antic...) 
o Sport Tryp: Activitat d’espeleologia a les coves de l’Espluga (amb neoprè i 
monitors especialitzats) + Visita a la ciutat medieval de Montblanc. 

DIA 3/  Allotjats a Villa Engràcia, a Tarragona, és imprescindible completar 
el nostre viatge amb la visita al parc de Port Aventura,  un dels parcs 
temàtics més grans d’Europa.

DIA 4/  Matí: gaudim de l’entorn de Villa Engracia amb una activitat de 
Descoberta en cavall, un taller d’hípica dirigit per monitors professionals. 
Per la tarda: activitats d’aventura i visita de l’Espluga de Francolí.
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_PARÍS EN VAIXELL)

_  IRLANDA )
<Naas>

5 dies / 4 nits 

Allotjats en PC (no inclou transport anada i tornada). Consultar temporada. 

295      
Naas és una d’aquelles petites ciutats 
que guarden tot l’encant i el misteri 
d’Irlanda. El punt estratègic per, 
sense renunciar a la pràctica i l’estudi 
de l’anglès, descobrir la cultura 
Irlandesa i fer nous amics locals.

Els viatges a Irlanda d’Eix Estels, 
comprenen classes d’anglès, visites 
culturals i allotjament en famílies 
locals. Monitors/guies els 5 dies amb 
el grup. Per ajudar-vos durant la 
vostra estada.
  

allotjats 
en families locals” 

,

5 dies / 4 nits 

Allotjats en PC en un vaixell navegant pel Sena (no inclou transport a   nada i tornada). 

465      
A la descoberta de París … en 
vaixell! Un viatge diferent i original, 
allotjats en un vaixell i navegant pel 
Sena, ens movem per l’ille de France, 
per descobrir, no només París centre 
sinó alguns dels punts d’interès 
propers que convé no deixar de 
visitar: La Defense, Saint Germain en 
Laie, etc…  

allotjats en vaixell” DIA 1/  Visita guiada, el París alternatiu i cultural. Visita al barri de «Les 
Maries», el Centre Pompidou i la Bastille sense oblidar-nos de la darrera 
gran obra de París, la impressionant esplanada de «Chatelet Les Halles». 

DIA 2/  Matí: Visita panoràmica en autocar i amb guia local. Visitarem els 
“Imprescindibles de París” Tour Eiffel, Notre Dame, Sacre Coeur, Champs 
Elysées i l’Arc de Triomphe i caminarem pel «Quartier Latin». 

DIA 3/  L’altre París. Visitar el París dels Parisiens? Amb un guia local, sor-
tirem del nostre vaixell per visitar el Marche d’Aligre, el barri de “Gobelins”, 
el Pantheon i el Boulevard Arago i prenem el metro per descobrir  “La 
Defense” La petita “Manhatan” que amaga París. 

DIA 4/  Imprescindible en un viatge a París? Visitar Euro Disney! Prenem el 
RER per passar tot un dia en un dels parcs temàtics més visitats d’Europa.

DIA 1/  Per la tarda: Orientació i visites a la ciutat de Naas amb el tren típic 
de la ciutat: El “Train of Naas”.  Per la nit, temps lliure amb les famílies on 
ens allotjem. 

DIA 2/  Matí: Classes pràctiques d’anglès (enquestes, jocs, roll play). Per la 
tarda:  Visita a Dublin “en busca d’un tresor”. Per la nit, temps lliure amb les 
famílies on ens allotgem. 

DIA 3/  Matí: Visita a una escola local de Naas i activitats conjuntes al 
centre amb nois/es de la nostra edat. Per la tarda: Visita de la ciutat de 
Summerhill dins el mateix comptat de Meath. 

DIA 4/  Matí: Classes pràctiques d’anglès (enquestes, jocs, roll play). Per 
la tarda: Activitats esportives i d’aventura al centre d’aventura de Naas, 
activitat en anglès i compartida amb altres nois de la ciutat. 

viatge mes 
original 2017
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