COLÒNIES ESCOLARS A
PORTAVENTURA WORLD
- amb Edulònia -

Educació i aprenentatge amb la máxima diversió!

Gaudeix d’una estada a PortAventura World amb la teva escola! Entrada al parc, activitats dirigides per monitors d’Edulònia i allotjament als hotels
de PortAventura World.
Edulònia i PortAventura World desenvolupen aquest projecte educatiu pioner al país per tal d’oferir a les escoles una experiència única que els
alumnes no podran oblidar.

EDULÒNIA

Edulònia és una marca del grup English Summer S.A., una empresa
familiar dedicada professionalment a l’educació i el lleure des de
1980.
Sota el lema “On del lleure en fem educació”, Edulònia ofereix a
les escoles una combinació perfecta entre l’aprenentatge, la
convivència i l’oci a càrrec d’un excel·lent equip humà format per
educadors, pedagogs i monitors amb una àmplia experiència en el
sector.

PORTAVENTURA WORLD
PortAventura World es un món fet de diversió que disposa dels
millors parcs temàtics, increíbles hotels tematitzats i una àmplia
oferta d’entreteniment i gastronomia.
Situat als municipis tarragonins de Vila-seca i Salou, PortAventura
World és una de les principals atraccions del país amb quasi 5 milions
de visitants a l’any. PortAventura Park es el parc temàtic més visitat
d’Espanya i el sisè del continent europeu.

ENGLISH SUMMER S.A.

English Summer S.A. és una empresa familiar que organitza
campaments d’anglès des de 1980. Després de quasi 40 anys
d’experiència, ja són més de 50.000 les famílies que els hi ha confiat
als seus fills durant l’estiu i el 60% d’ells repeteix any rere any, xifres
que garanteixen la qualitat i professionalitat dels seus cursos.
Disposen de quatre centres en propietat a Vallclara, Poblet,
Tamarit i Prades. A més a més, també ofereixen cursos d’idiomes a
l’estranger per a joves, adults i professionals.
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Horari

DIA 1

DIA 2

DIA 3

8:00h - 9:00h

Sortida de l’Escola o Institut

Esmorzar tipus buffet a
l’Hotel

Esmorzar tipus buffet a
l’hotel

Dia a PortAventura Park

Check-out de l’hotel.
Maletes en consigna

Monitors assistència al parc

Matí a Ferrari Land

10:00h - 11:20h

11:20h - 11:40h

Arribada a l’Hotel

11:40h - 13:00h

Benvinguda i descoberta
amb monitors

13:00h - 14:30h

Dinar a l’hotel
(opcional)

14:30h - 15:30h

Check-in i instal·lació a
l’habitació

16:00h - 17:20h

Gimcana Around
The PortAventura World

17:20h - 17:40h

Berenar dins el parc

Berenar dins el parc

17:40h - 19:00h

Gimcana Around
The PortAventura World

A les 19h sortida del parc i
retorn a l’hotel

20:00h - 21:15h

Sopar a l’hotel

Sopar a l’hotel

Monitors assistència al Parc

Dinar a la Cantina

Dinar al Pit Lane de
Ferrari Land

Sortida del Parc
Recollida de maletes i
tornada a casa

Mestres
21:30h - 23:00h

Capture The Pirates Flag

23:00h

A dormir...

Disco World
A dormir...

Monitors

QUÈ INCLOU?
- Estada en un Hotel de 4 estrelles de PortAventura World
- Accés a PortAventura Park
- Accés a Ferrari Land*
- Pensió Completa
- Activitats dirigides per monitors d’Edulònia.
*Segons el pack escollit
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MÉS INFORMACIÓ:

www.edulonia.com

PortAventura World:

info@edulonia.com

www.portaventuraworld.es

902 15 30 49

