
Després d’una espera molt llarga per la 
COVID, és temps de gaudir d’un merescut 
viatge que la teva classe sempre recordarà.
A Viatges Albatros volem fer que la teva 
experiència sigui la millor possible, la 
garantia de més de 33 anys donant suport 
als vostres viatges.
Josep Ramon Mestres.
Com sempre a la vostra disposició.

Viatges en grup
Estudiants 
2022

• Estades  i circuits Nacionals i internacionals amb autocar, tren i avió. Consulteu circuits per tota Espanya.

• Sortides i estades d’esquí Alpí i fons a les millors estacions dels Pirineus Catalans i Andorrans.
• Estades d’Aventura als Pirineus Catalans i Andorrans.
• Bitllets d’avió per a viatges d’intercanvi d’alumnes.
• Serveis de lloguer d’autocars.
• Viatges particulars per als professors amb condicions especials per al col·lectiu.

Demana pressupost
a la teva mida!Escriu-nos un e-mail a

josep.mestres@albatrosgroup.com

amb la teva proposta de viatge.



CIRCUITS EN AUTOCAR
Nacionals i internacionals 4, 5, 6 i 7 dies

NACIONALS
DES D’ORIGEN

Cantàbria Express (4 dies) ___________ des de 179€

Cantàbria Low Cost (5 dies) __________ des de 155€

Cantàbria Aventura (5 dies) ___________ des de 235€

Astúries Express (4 dies) ______________ des de 129€

Astúries Low Cost (5 dies) ____________ des de 159€

Aventura en Pics d’Europa (6 dies) ____ des de 230€

Naturalesa activa País Basc (4 dies) ____ des de 225€

País Basc Oci i Cultura (5 dies) ________ des de 235€

Madrid Express (4 dies) _______________ des de 185€

Madrid Low Cost (5 dies) _____________ des de 225€

València Express (4 dies) _____________ des de 179€

València Low Cost (5 dies) ____________ des de 215€

València: Mar, Arts i ciències (5 dies) __ des de 255€

Pirineu Aragonès Low Cost (5 dies) ___ des de 209€

Andalusia: Sevilla, Córdoba, Granada _ des de 235€

Granada Express (4 dies) _____________ des de 225€

Granada Aventura (4 dies) ____________ des de 249€

Aventura al Pirineu Aragonès (5 dies) _ des de 245€

Pirineu Català esport sense límits (6 dies) _ des de 309€

Pirineu Català i Costa Daurada (6 dies) _ des de 305€

INTERNACIONALS
DES D’ORIGEN

Portugal Express (4 dies) ______________ des de 179€

Portugal Low Cost (5 dies) ____________ des de 219€

Castells del Loira i Burdeus (5 dies) ___ des de 295€

París i Castells del Loira (7 dies) _______ des de 405€

Bretanya francesa (6 dies) ____________ des de 275€

Sud de França (5 dies) ________________ des de 220€

Costa Blava, Nord d’Itàlia i llacs (8 dies) _ des de 520€

INTERNACIONALS
A SUMAR AUTOCAR DES D’ORIGEN

Toscana (5 dies) _______________________ des de 215€

Roma eterna (4 dies) __________________ des de 175€

Roma, Pompeia i Nàpols Express (5 dies) _ des de 215€

Roma i Florència Express (5 dies) _____ des de 230€

Budapest (5 dies) _____________________ des de 189€

Praga, Viena i Budapest (7 dies) ______ des de 285€

Praga (4 dies) _________________________ des de 135€

Berlin Calling (4 dies) ________________ des de 199€

Escapa’t a Berlin (5 dies) ____________ des de 230€

Amsterdam al teu aire (4 dies) ________ des de 265€

Amsterdam i Volendam (4 dies) _______ des de 225€

Bèlgica Express (4 dies) _______________ des de 190€

Londres per a tots (4 dies) ____________ des de 259€

Londres al complet (5 dies) ___________ des de360€

Demana pressupost
a la teva mida!Escriu-nos un e-mail a

josep.mestres@albatrosgroup.com

amb la teva proposta de viatge.



Viatges de fi de curs
ESTADES I CIRCUITS
NACIONALS I INTERNACIONALS
Transport en avió, autocar, tren i vaixell

Consulteu preus i opcions per a...

Estades de 4 o més nits
Excursions en funció de la destinació escollida
Bitllets d’avió per a viatges d’intercanvi d’alumnes
Assegurança de viatge, assistència mèdica i cancel·lació de viatge
Assegurança assistència medica i cancel·lació de viatge COVID
Altres destinacions

Nacional

AVIÓ
PAQUETS DE
5 DIES
4 NITS

Menorca _____________ des de 300€
Mallorca ______________ des de 260€
Tenerife _______________ des de 392€

TREN
PAQUETS DE
3 DIES
2 NITS

Madrid ______________ des de 265€
València ______________ des de 235€
Sevilla ________________ des de 259€

Internacional

AVIÓ
PAQUETS DE
4 DIES
3 NITS

Berlín _________________ des de 260€
Londres _______________ des de 260€
Lisboa ________________ des de 270€
Roma ________________ des de 340€
Venècia ______________ des de 330€
Florència _____________ des de 320€
Amsterdam ___________ des de 275€
París __________________ des de 310€
Praga ________________ des de 360€
Sardenya _____________ des de 270€
Brussel·les ____________ des de 315€
Malta _________________ des de 349€

Demana pressupost
a la teva mida!Escriu-nos un e-mail a

josep.mestres@albatrosgroup.com

amb la teva proposta de viatge.



Viatges d’esquí i d’aventuresViatges d’esquí i d’aventures
A LES MILLORS ESTACIONSA LES MILLORS ESTACIONS
DEL PIRINEU CATALÀ I ANDORRÀDEL PIRINEU CATALÀ I ANDORRÀ

Si vols realitzar una estada a la neu, 
sol·licita pressupost a mida d’1 a 5 dies 
pels allotjaments més propers a pistes de 
qualsevol de les següents estacions:

Alp Hotel

SERVEI D’AUTOCARS
Lloguer d’autocars de la companyia Brugulat 
que compta amb una àmplia flota
de nous vehicles aptes
per a tota classe de grups.

Demana pressupost

a la teva mida!
Escriu-nos un e-mail a

josep.mestres@albatrosgroup.com

amb la teva proposta de viatge.

Alberg Abrigall

Casa de colònies 
L’Orri del Pallars

Viatges d’esquí i d’aventures
A LES MILLORS ESTACIONS
DEL PIRINEU CATALÀ I ANDORRÀ



Demana pressupost a la teva mida!
Escriu-nos un e-mail a
josep.mestres@albatrosgroup.com
amb la teva proposta de viatge.

T. 619 79 31 80
T. 93 199 01 34
www.albatrosgroup.es

Viajes Albatros Group
c. Via augusta 128. 1-3ª
08006 Barcelona.
GC 398

NOTA: Si no sou el professor/a 
encarregat dels viatges agrairíem 
molt que l’hi reenviéssiu aquesta 
informació correu el professor/a 
organitzadora de les sortides 
escolars. A la vostra disposició.

Amb la col·laboració de:


