
tok’l2
2n semestre

2016

dissabte
19 de novembre

pont
de desembre

SkATING ON ICE F.C.B. + 
RuTA pER BARCELONA

Vine a patinar sobre 
gel i a fer una ruta per 
alguns dels llocs més 

emblemàtics de la 
capital catalana.

Teatre, monuments, 
rutes turístiques i la 

visita al parc temàtic 
de la Warner. No et 

perdis aquest viatge ple 
d’emocions!

8,70 € 
A partir de 12 anys

Inclou transport, entrades i assegurança

99 € 
A partir de 16 anys

Inclou transport, allotjament, entrades i assegurança
DEPARTAMENT DE JOVENTUT DE 

MONT-ROIG DEL CAMP 
I MIAMI PLATJA

977 838 832 / 977 170 989
joventut@mont-roig.cat

DEPARTAMENT DE JOVENTUT 
DE VANDELLÒS 

I L’HOSPITALET DE L’INFANT
977 569 026

joventut@vandellos-hospitalet.catVIATGE 
A MADRID

+ INFORMACIÓ
I PRE-INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS: fins al 5 de novembre

INSCRIPCIONS: fins al 10 de novembre



divendres
1 de juliol

dissabte
3 de setembreCONCURS DE FOCS 

ARTIFICIALS DE 
TARRAGONA

NIT BLANCA 
A pORT AVENTURA

COSTA 
CARIBE

Sopar a la platja del 
Miracle de Tarragona 

per poder gaudir 
del concurs de focs 

artificials. 

Gaudeix en horari 
nocturn de totes les 

atraccions del parc i de 
la programació especial 

que s’organitza en 
motiu de la nit blanca.

Vine a passar el dia 
al parc aquàtic Costa 

Caribe on podràs gaudir 
del tobogan més alt 

d’Europa, entre moltes 
altres atraccions.

Viu una experiència 
única assistint a la 

projecció d’una de les 
pel·lícules del concurs.

GRATUÏT 
A partir de 12 anys

Inclou transport i assegurança

INSCRIPCIONS: fins al 25 de juny INSCRIPCIONS: fins al 20 d’agost

INSCRIPCIONS: fins al 30 de juliol INSCRIPCIONS: fins a l’1 d’octubre

20 € 
A partir de 12 anys

Inclou transport, entrades i assegurança

18 € fins a 17 anys i 22 € més de 17 anys 
A partir de 12 anys

Inclou transport, entrades i assegurança

12 € 
A partir de 14 anys

Inclou transport, entrades i assegurança

dijous
18 d’agost

dissabte
15 d’octubre

FESTIVAL DE CINEMA 
FANTÀSTIC DE SITGES


