
Activitats Projecte del viatge Excursions guiades Allotjament en hostal/hotel

Els nostres projectes Local Cities estan dissenyats per a grups escolars que volen visitar ciutats com Barcelona, Madrid, 
València, Santiago de Compostel·la, Andorra o la nostra “Andalucian Adventure”. Un viatge cultural o fins i tot un projecte de 
curs de 3 a 5 dies per a descobrir tot sobre la ciutat escollida guiats pels nostres guies anglesos i personal de home to home amb 
projectes educatius, activitats dinàmiques i dossier d’activitats.

Organitzem la vostra estada en un hostel / hotel i us portarem a visitar els monuments més emblemàtics  i punts d’interès de la 
ciutat, mentre els estudiants realitzen el seu programa de treball. Abans del viatge, rebreu el nostre “pre-trip class pack” perquè 
pugueu treballar-ho  a classe abans de el viatge. Podreu triar entre les nostres visites establertes o podem ajustar-nos al pla que 
ens proposeu.

Ens encarregarem de la vostra recollida a l’aeroport o estació de tren / autobús i us acompanyarem durant la vostra estada. 
Tot preparat per a gaudir del vostre programa Local Cities elegit, amb els nostres guies anglesos personal de home to home i 
projectes de treball.

Viatges escolars d’anglès per a estudiants de 6è de primària, 
ESO i Batxillerat, a les grans ciutats de la península amb guies 
anglesos i personal de home to home
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· Transfer( transport)  des de l’aeroport, estació (tren / bus) 
  a l’allotjament i tornada.
· Un professor acompanyant gratuït  per cada 15 estudiants.
· Guies anglesos i personal de home to home.
· Programa complet de visites.
· Assegurança de viatge.
· Targeta / bonus de transport.
· 24 hrs d’atenció a emergències.
· Servei de reserva de vols / trens / autobusos.

Material educatiu:
Pre-trip class pack per a professors.
Programa de treball i fitxes per a les visites.

Allotjament:
Mitja pensió en hostel (esmorzar + sopar).

No inclòs:
Transfers ( transport) des del col·legi aeroport, estació (tren / bus) 
o viceversa. Cost de les entrades (consultar hometohome sobre 
descomptes de grup).

Què inclou?

Tria la teva experiència

Horari exemple programa 5 dies

info@hometohome.es            T. 93 864 88 86          

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:00-9:00

Arribada
                                                 Esmorzar

9:00-13:00 Visita guiada Tour lliure de matí

13:00-14:00 Trasllat a l’hostel Dinar Preparar maletes

14:00-19:00 Tour lliure de tarda   Visita guiada

Salida / retorn

19:00-20:30                                              Dutxa i trobada

20:30-21:30                                          Sopar

21:30-23:00                                           Relax

23:00                                               Hora de dormir

/

City Culture 
Descobreix la ciutat 
amb workshops d’anglès.
Durant els matins els estudiants atendran workshops d’anglès 
i a la tarda, participaran en les seves visites guiades per la 
ciutat. La temàtica dels workshops  serà entorn de les visites 
que es realitzaran a la tarda. Els estudiants disposaran d’un 
dossier d’activitats que completaran durant les classes així 
com durant les visites guiades de la tarda. 

City Adventure 
Descobreix la ciutat 
amb activitats i visites guiades.
Durant el dia, els estudiants descobriran la ciutat a través de 
les nostres activitats educatives i recreatives , realitzaran els 
seus tours en transport públic i a peu al voltant de la ciutat. 
Les activitats (caça del tresor, gimcanes, jocs ...) estan 
dissenyades específicament per a que els estudiants 
aprenguin sobre els aspectes urbanístics, artístics i històrics de 
la ciutat  que generalment no ofereixen les visites tradicionals, 
mentre els estudiants juguen i es diverteixen.


