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Us presentem una proposta amb monitors professionals i activitats innovadores que garanteix els continguts curriculars i una 

estada que combina esports i aventura, convivència, visites culturals i 

diferent i més atractiva especialment destinada a nois i noies d'ensenyament secundari .
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Incl

dinar del darrer dia), allotjament en habitacions múltiples, trasllats aeroport

aeroport, tots els desplaçaments indicats per

de suport per als professors acompanyants del grup, monitors especialitzats en 

activitats d'aventura, visites guiades i entrades de les sortides indicades, totes les 

activitats especificades, professors acompanyants 

d'emergències durant tota l'estada, assegurança de responsabilitat civil i accidents, 

reunió informativa presencial prèvia per pares i professors, IVA corresponent, dossier 

informatiu de l'estada.

 

No incl

www.ulissesviatges.com; info@ulissesviatges.com Tel:  93 804 24 15 

Mallorca 5 dies

Descubreix l’altra Mallorca

Us presentem una proposta amb monitors professionals i activitats innovadores que garanteix els continguts curriculars i una 

estada que combina esports i aventura, convivència, visites culturals i alternatives, per a viure Mallorca des d'una perspectiva 

diferent i més atractiva especialment destinada a nois i noies d'ensenyament secundari . 

Estada i visites 

 

 

Dia 1.- Arribada a l'aeroport de Palma

l'Alberg La Victòria, d'Alcúdia, al costat del mar. Instal·lació i 

descobriment de l'entorn. A la tarda, una part del grup farà 

escalada i cinta d'equilibri i, l'altra meitat, 

sopar i, a la nit, joc de pistes. 

Dia 2.- Esmorzar. Una part del grup farà 

l'altra meitat, orientació amb brúixola

activitats anteriors. Berenar, sopar i, a la nit, 

Dia 3.- Esmorzar. Visita del Castell de Bellver

Palma. Dinar-pícnic. Excursió amb el 

Berenar, sopar i, a la nit, cinema a l'aire lliure

Dia 4.- Esmorzar i rotació d'activitats, escalada i tir amb arc. 

Menjar, jocs diversos. A la tarda, 

d'Alcúdia. Berenar, sopar i, a la nit, 

discoteca. 

Dia 5.- Visita guiada de les Coves de Campanet

Ufanes (caminada). Dinar picnic i trasllat a l'aeroport.

                            Preus i condicions 

Inclou: pensió completa a l'Alberg La Victòria (des de el berenar del primer dia al 

dinar del darrer dia), allotjament en habitacions múltiples, trasllats aeroport

aeroport, tots els desplaçaments indicats per a les visites programades, coordinador 

de suport per als professors acompanyants del grup, monitors especialitzats en 

activitats d'aventura, visites guiades i entrades de les sortides indicades, totes les 

activitats especificades, professors acompanyants del grup gratuïts, vehicle 

d'emergències durant tota l'estada, assegurança de responsabilitat civil i accidents, 

reunió informativa presencial prèvia per pares i professors, IVA corresponent, dossier 

informatiu de l'estada. 

 

No inclou:  Vol a Palma, menjars no inclosos, despeses personals
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Mallorca 

Us presentem una proposta amb monitors professionals i activitats innovadores que garanteix els continguts curriculars i una 

viure Mallorca des d'una perspectiva 

Palma, benvinguda i trasllat a 

, d'Alcúdia, al costat del mar. Instal·lació i 

descobriment de l'entorn. A la tarda, una part del grup farà 

i, l'altra meitat, tir amb arc. Berenar, 

Esmorzar. Una part del grup farà iniciació al piragüisme i, 

orientació amb brúixola. Dinar. Rotació de les 

activitats anteriors. Berenar, sopar i, a la nit, marató de ball. 

Castell de Bellver i de la ciutat de 

pícnic. Excursió amb el tramvia antic de Sóller. 

cinema a l'aire lliure. 

Esmorzar i rotació d'activitats, escalada i tir amb arc. 

Menjar, jocs diversos. A la tarda, gimcana de descoberta 

sopar i, a la nit, quan soni la música i 

Coves de Campanet i de Ses Fonts 

(caminada). Dinar picnic i trasllat a l'aeroport. 

pensió completa a l'Alberg La Victòria (des de el berenar del primer dia al 

dinar del darrer dia), allotjament en habitacions múltiples, trasllats aeroport-hotel-

a les visites programades, coordinador 

de suport per als professors acompanyants del grup, monitors especialitzats en 

activitats d'aventura, visites guiades i entrades de les sortides indicades, totes les 

del grup gratuïts, vehicle 

d'emergències durant tota l'estada, assegurança de responsabilitat civil i accidents, 

reunió informativa presencial prèvia per pares i professors, IVA corresponent, dossier 

menjars no inclosos, despeses personals. 
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Alberg La Victòria i la badia d’Alcúdia 

 

 

 

 

 

 

Piragüisme davant de l’alberg 

 

 

 

 

 

 

  

Alberg La Victòria, habitació múltiple 

 

 

 

 

 

 

Castell de Bellver i Palma 
         

Palma de Mallorca, port i Catedral 

               

                                               Coves de Campanet                                    

Antic tramvia de Sóller a Port de Sóller 

  

Ses Fonts Ufanes 


