
Activitats Projecte del viatge Excursions guiades Allotjament en hotel/alberg

Tria la teva ciutat i gaudeix amb els teus 
alumnes d’un viatge d’estudis o cultural, 
explorant i descobrint la cultura de les ciutats més 
emblemàtiques i divertides d’Europa. 

També organitzem la teva 
Big City Adventure Combi, 
on podràs escollir més d’una ciutat per visitar.  

Pisa, Florència, Praga, París, 
Roma, Venècia, Budapest, 
Toulouse, Munic, Berlín,  
Carcassona...

Big City 
Adventures

Viatges escolars en grup per a estudiants 
d’ESO i Batxillerat a les grans ciutats d’Europa

hometohome.es

3/4/5 dies 
ESO // Batxillerat - Any Escolar 2019-2020

Big City 
Adventures Combi

30 years experience

We Care

Big City
Adventures

Viatge fi 
de curs 

o 
viatge cultural!

Collaborating with more
than 450 schoolsProgrammes

AWAY



· Programa complet d’excursions, projectes culturals i activitats socials
· Servei de recollida i trasllat d’anada i tornada als aeroports, ports i  
  estacions fins l’hotel
· Un professor per cada 15 estudiants
· Presentació del projecte als pares
· IVA
· Allotjament en règim de mitja pensió en alberg/hotel

· Assegurança de viatge
· Reserva de transports
· Telèfon d’emergències les 24 hores
· Talonari de recaptació pel viatge
· Material educatiu
· Guia per a les excursions en l’idioma que triïs (opcional)

Què inclou?

Big City Adventure & Combi

Tria
la teva ciutat + + +Decideix 

les dates
Escull 

la durada
Selecciona 

l’idioma

Contacta amb home to home per planificar el teu itinerari i pressupost

Tant en el programa Big City Adventure, com en el programa Big City Adventure Combi, t’oferim l’opció 
d’escollir la ciutat que més t’agradi i la possibilitat de realitzar excursions amb guia. Nosaltres ens ocupem 
del transport, de l’allotjament i d’oferir-te els itineraris més divertits i interessants, tot perquè l’escola i els alumnes 
gaudeixin al màxim del viatge escolar de final de curs.  

Pisa

Roma

Florència

Venècia

Budapest
París

Toulouse
Carcassona

Praga

Munic

Berlín

info@hometohome.es            tf. 93 864 88 86          

Pisa, Florència, Praga, París, Roma, 
Venècia, Budapest, Toulouse, Munic, 
Berlín, Carcassona...


