València
3 dies - MP
Entrades incloses
1r dia: PUNT D’ORIGEN – COVES SANT JOSEP - CULLERA
A primera hora del matí sortida del centre, en direcció a terres valencianes. Al matí visitem les Coves de
Sant Josep (La Vall d’Uixó), en barca coneixerem el riu subterrani navegable més llarg d’Europa,
Dinar lliure, no inclòs. A la tarda sortida cap a l’hotel a Cullera. Sopar i allotjament.
2n dia: CULLERA (CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES DE VALÈNCIA – OCEANOGRÀFIC- IMAX)
Esmorzar a l’hotel. Avui visitem “LA CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES DE VALENCIA”.
Al matí visitem el Museu de les Ciències Príncipe Felipe (el lema del
museu és “Prohibit no tocar”). On incloem un taller. Dinar lliure no inclòs
A la tarda visitem l’Oceanogràfic (el més gran d’Europa, reproduint la
vida de tots els mars del planeta, dividit en 10 edificis on trobem
representat des de la Mar Mediterrània, passant pels mars tropicals,
l’àrtic i l'antàrtic. En acabar anirem a l’Hemisfèric, on trobem el
PLANETARIO (representació de sistema solar amb la lluna, el sol i més
de 9.000 estrelles i veurem una pel·lícula IMAX). En acabar la visita
retorn a Cullera, sopar i allotjament.
3r dia: CULLERA – VALÈNCIA – PUNT D’ORIGEN (Port Aventura)
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap València, visita (Possibilitat de anar a Port Aventura entrada + dinar, supl,
34€/alumne). Dinar lliure, no inclòs. A la tarda iniciem el retorn, Arribada al centre i fi de viatge.

ALUMNES
50
45-49
40-44
35-39
30-34

PROF.
4
4
4
3
3

€/alumne
145 €
150 €
160 €
175 €
190 €

Des de 145 €
entrades incloses

. Supl. Temp. Alta 10 – 35 €/alumne

El nostre preu inclou:
• Transport amb autocar • 2 nits a l’hotel** de Cullera amb
sopar i esmorzar • 3/4 gratuïtats pels professors • Entrada
inclosa al Museu de la Ciència – Oceanogràfic - IMAX i de
les Coves de Sant Josep • Assegurança de viatge i de
responsabilitat civil pels alumnes i professors • Butlletes proviatge fi de curs • Material tècnic i didàctic • IVA

Consulti’ns la seva opció, li
farem el pressupost a mida
Tel. 933 100 333 Fax. 933 100 926
info@termetours.com
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