
CATÀLEG 2019 

GESTIÓ DE SERVEIS
PER A VIATGES EN GRUP



 
 

UNA AGÈNCIA.
UN CONTACTE.

TOTS ELS SERVEIS.

 
BENVINGUTS AL CATÀLEG
DE VALUA TRAVEL

INNOVACIÓ
RIGOR

PROXIMITAT

Et presentem Valua 360º. Un nou concepte d’agència de viatges 
on podràs trobar tots els serveis per a les teves activitats en grup. 



 ANYS 
D’EXPERIÈNCIA 
EN EL SECTOR

+15

ALUMNES VIATGEN
AMB NOSALTRES

+9.500
CENTRES ESCOLARS
CONFIEN EN NOSALTRES

+150
DESTINS
EN CATÀLEG

+60

TENIM UNS 
VALORS I ELS 
VIVIM COM A 
EQUIP

INNOVACIÓ
Recerca constant de solucions innova-
dores que ens ajudin a brindar un servei 
Premium orientat a facilitar les gestions 
als nostres clients.

RIGOR
Excel·lència en tots els processos que 
ens uneixin als nostres clients. Esperit de 
perfecció i compromís en tots els serveis 
que oferim. 

Encara que sigui elemental, mai oblidem 
que som persones al servei de persones. 
Un tracte directe, franc i proper per sentir 
la màxima confiança en tot moment. 

ENSIMPORTES   

XIFRES ANUALS:

PROXIMITAT

Temporada 2018/2019



VIATGES EN GRUP

Especialitzats en l’organització de viatges 
per a estudiants. Un servei customitzat 
que ens permet brindar a cada client el 
viatge o sortida adaptat en preu i temps.   

ELS NOSTRES 
SERVEIS

SOM UNA 
AGÈNCIA

INDEPENDENT

ESTADES LINGÜÍSTIQUES 

Sota el segell de Quality English, t’oferim 
la garantia professional de cursos dirigits 
a les teves necessitats. L’oportunitat de 
viure una experiència única en el procés 
d’estudi de l’anglès. 

SERVEIS TURÍSTICS

Serveis turístics independents, adaptats a 
grups escolars: assegurances, avions per 
intercanvis escolars, autocars per a les te-
ves sortides en grup, i molt més.



GROUPS

PROFESSIONALS EN L’ORGANITZACIÓ  
DE VIATGES PER A ESTUDIANTS

VIATGES DE FI DE CURS

Gestió de vitges de fi de curs 
de principi a fi.

T’oferim assessorament i aten-
ció personalitzada durant tot el 
procés.

SORTIDES D’1 DIA

Sortides de 1 dia per a estu-
diants d’entre 6 a 18 anys.

Activitats vora el mar, de mun-
tanya, de neu, escalada i parcs
temàtics. 

SETMANES D’AVENTURA

Setmanes verdes, blanques i 
blaves.
 
Oferim uns dies intensos i 
plens d’aventures en zones 
meravelloses de muntanya, de 
neu i de mar.

DESCOBREIX EL SIGNIFICAT DEL NOSTRE SERVEI VALUA 
360º. GESTIÓ INTEGRAL DEL TEU VIATGE DE PRINCIPI A 

FI. ZERO PREOCUPACIONS. 100% PROFESSIONALITAT. 

ESPECIALISTES EN LA GESTIÓ
DE VIATGES EN GRUP

# COMPARTEIX



ORGANITZACIÓ D’ESTADES 
LINGÜÍSTIQUES A L’EXTRANGER 

MINISTAYS

Programes 
d’ immersió lingüística 
i cultural 

Programes de curta 
duració, d’entre 5 a 
15 dies per a grups de 
mínim 15 persones.

ESTADES 
LINGÜÍSTIQUES

Cursos d’anglès a 
l’estranger 

Són una experiència 
única enfocada a la 
pràctica de la llengua, 
d’una duració d’entre 
1 i 4 setmanes.

ANY/TRIMESTRE 
ESCOLAR

Cursa els teus 
estudis arreu del món

Viu una immersió 
lingüística completa, 
pots cursar un any o 
un trimestre escolar a 
l’estranger.  

PROGRAMES 
D’IMMERSIÓ

Cursos intensius

Combinen l’ensen-
yament amb la con-
vivència en famílies 
locals, d’una duració 
de 4 setmanes fins a 1 
trimestre.

# EXPERIÈNCIES

SOTA EL SEGELL DE QUALITY ENGLISH, ET BRINDEM 
L’OPORTUNITAT DE VIURE UNA EXPERIÈNCIA ÚNICA EN 

EL TEU PROCÉS D’ESTUDI DE L’ANGLÈS.

CURSOS D’ANGLÈS
PER A GRUPS I INDIVIDUALS



ESPECIALISTES EN LA GESTIÓ 
DE SERVEIS TURÍSTICS 

INDEPENDENTS PER A GRUPS 

# COMODITAT

LLIUREM AMB ELS MÉS ALTS NIVELLS DE QUALITAT, ESTALVI DE 
TEMPS I COSTOS, AMB ACCÉS A MÉS DE 5.500 PROVEÏDORS 

EUROPEUS. 

SERVEIS TURÍSTICS 
PER A GRUPS

VOLS

Vols pels teus 
intercanvis escolars
i molt més.

ALLOTJAMENTS

Et gestionem 
allotjaments cèntrics 
i còmodes.

GUIES I VISITES

Gestió de trasllats, 
entrades i guies per 
a les millors visites.

ASSEGURANÇES

Assegurançes 
específiques per a 
grups escolars. 



DESCOBREIX

 

# PERQUÈ?

ELS 10 MOTIUS QUE FARAN QUE NO DUBTIS EN 
CONFIAR EN NOSALTRES.

01. PROXIMITAT

Som una agència 
independent, amb 
un equip de 13 
professionals al teu 
servei.

02. PERSONALITZACIÓ

Apostem per oferir 
serveis i preus ajustats 
a les necessitats dels 
nostres clients. 

03. INNOVACIÓ

Inscripció online pels 
nostres clients i targetes 
de dèbit pels professors 
que viatgen amb 
nosaltres.  

04. LEGALITAT

Complim al 100% 
amb la nova llei de 
protecció de dades. 

05.  COMPROMÍS

Única agència amb 
preus i horaris de 
vols tancats a 6 
mesos vista. 

06. CONFIANÇA

Amb més de 15 anys 
d’experiència en el sector, 
més de 150 escoles 
confien en nosaltres 
anualment.

07. EXCLUSIVITAT

Esdeveniment exclusiu 
per a tots els professors 
organitzadors i 
acompanyants d’un 
viatge.

08. FINANÇAMENT

Auto-finançament 
del viatge a través de 
talonaris de sorteig 
sense límit  per a cada 
alumne.

09. ASSISTÈNCIA

Telèfon 24h per a 
emergències durant 
el teu viatge.

10. DIGITALITZACIÓ

App Mòbil on podràs 
trobar tota la informació i 
documentació necessària 
pel teu viatge.

10 RAONS
 

PER ESCOLLIR-NOS



 

 
  

QUÈ OPINEN
DE NOSALTRES

VALUA GROUPS

“Gestió excel·lent, porten diversos anys gestio-
nant els nostres viatges de fi de curs i sempre 
quedem gratament satisfets.”

Maria Jesus Belmonte

“Moltes gràcies per fer-nos tan fàcil el viatge 
any rere any.”

Rafa Pladeanas

VALUA LANGUAGES

“En les sortides amb adolescents, 
que mai són senzilles, val la pena 
comptar amb grans professionals 
que, a més de la seva feina curo-
sa i eficient, ens donen un tracte 
excel·lent i molt proper. Gràcies 
a tots els professionals de Valua 
Travel per la seva feina ben feta!”

Carol Solé

VALUA SERVICES

 Molt bona organització. Gestió 
impecable. Grans professionals.”

Dani

“Més que una agència”

Maria Jimenez

“Ha sigut un plaer contractar Valua 
Travel, una experiència molt positiva 
que, sense dubte, repetirem.”

Rut Graupera

“Molt bona atenció i professionalitat. 
Sou un molt bon equip!”

Albert Escriu

VALUA GROUPS

“Bons professionals. Resolutius 
en els diferents aspectes d’un 
viatge escolar.”

Dionisio Lumbreras

“Excel·lent agència per a grups 
d’estudiants. Vaig viatjar a Praga i 
molt ben organitzat. 
Tot perfecte!”

Joaquim Mallorquí

“Molt bona experiència per a 
grups escolars, viatjant amb ells 
des de fa 5 anys.”

Mireia Massagué

# APRÈN
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4,7                 a Google Ressenyes

VALUA LANGUAGES

“Fantàstica agència, l’experièn-
cia  va ser maravellosa, es va 
complir amb el programa, i ens 
hem sentit molt segurs per part 
de l’agència, la família assignada 
durant l’estada també va ser molt 
acollidora.”

Yolanda Garcia

#
 V

IU



 ENS ENLAIREM? SOM
UN EQUIP DE 
PROFESSIONALS 
ENTUSIASMATS EN 
EL QUE FEM

 

Muralla de Sant Llorenç 37, 08302 Mataró –BCN  |  info@valuatravel.com  |  www.valuatravel.com  |  937 551 607

http://www. valuatravel.com

