Butlletí de Turisme Jove. Núm. 20 gener 2014

Butlletí mensual adreçat a joves amb ganes de viatjar.
Elaborat per l'Assessoria de Turisme de la Regidoria d'Adolescència i Joventut
LLIBRES I REVISTES DESTACATS DE LA VIATGETECA CIAJ
501 llocs que has de conèixer abans de morir Islandia i Groenlandia, islas de hielo y fuego
al filo del Ártico.
Aquest llibre de César Barba i Sergi Ramis ens recull els
paisatges més bells, les esglésies més
ben conservades, les tradicions més
insòlites, gastronomia, arquitectura i
totes les dades pràctiques i els millors
consells

per

a

visitar

els

racons

El número 36 de la revista Altair està
dedicat al magnífic paisatge polar
d’aquestes dues illes desconegudes.
Impressionats aures boreals, fauna
polar, Reykjavik, el territori dels Inui i
tots els aspectes pràctics que has de

imprescindibles del nostre territori.

tenir en compte per a conèixer aquest apassionat racó
del planeta.

ACTIVITATS

Dijous 23 de gener a les 19 h al CIAJ
Compte enrere per la volta al món
El dia 2 de febrer l’Adrià i el Leevi, de Catalunya i Finlàndia s’embarcaran en
una gran aventura: la volta al món. Abans de marxar l’Adrià ens vindrà a
explicar com han fet de l’aventura un projecte amb finançament i amb
sponsors.

Dimecres 29 de gener a les 19 h al CIAJ
Una altra manera de conèixer el país.
L'Alba Vinyes ens explicarà la seva experiència com a voluntària a l'Associació
Manav Sadhna, a Ahmedabad, al sud de Rajastan. Una associació que treballa
amb projectes educatius, mèdics i de cohesió interreligiosa on acullen voluntaris
d'arreu

del

món

que

participen

en

les

seves

accions

locals.

A través de la seva experiència en el voluntariat i seu viatge descobrirem una mica més d'aquest immens país asiàtic
http://www.infojovebcn.cat/agenda/939

VIATGE DEL MES:
Comença l’any a Londres

Gaudeix d’ofertes que pots trobar en diferents buscadors de vols a la capital britànica! A partir de 60€ fer
una escapada per a veure el Big Ben o l’Abadia de Westminster amb neu i visitar tots els museus de la
ciutat. Us deixem alguns cercadors de vols amb bones ofertes i la pàgina de turisme de la ciutat.
http://www.edreams.es
http://www.rumbo.es
http://www.easyjet.com
http://www.visitlondon.com/es

LOW COST I SENDERISME:

Activitats, idees, rutes i petites escapades locals per portar la contrària a tots aquells

que es pensen que viatjar és una activitat de luxe!

De Collbató a Montserrat pel camí de les Feixades
La ruta permet gaudir del magnífic i singular paisatge del Parc Natural de la
Muntanya de Montserrat i visitar el seu històric monestir. A les afores de
Collbató es pot contemplar l'ermita de la Salut i les coves del Salnitre. El camí
de tornada pot fer-se pel camí ral o de les Bateries, més llarg, però menys
pesat. Té una duració total de 4 h i quasi 14 Km.
http://ves.cat/hRCz

NOVETATS i NOTÍCIES
-

Encara no saps què és la ruta Quetzal? BBVA organitza cada any aquesta famosa ruta, que aquest
2014 tindrà lloc a Perú. Descobreix-ho tot a: http://www.rutabbva.com/TLRQ/

-

Busca ofertes d’AVE fins al 70% de descompte a: www.reservalis.com i www.atrapalo.com.

-

Comença a descobrir totes les activitats dels Parcs naturals de Catalunya durant 2014 a:
http://ves.cat/hRNK

-

Consulta totes les activitats gratuïtes per a fer a Barcelona aquest 20º14 a la pàgina web:
http://www.forfree.cat/.

EL BLOC DEL MES
http://estemdevacances.blogspot.com.es/

Dimecres de 17 a 20 h amb cita
prèvia al CIAJ.
També pots tramitar els carnets
d’alberguista, ISIC i ITIC i

C/Sant Oleguer, 6-8.

servei de préstec a la VIATGETECA

Tel 934 422 939
www.bcn.cat/ciaj

