
 
 

Butlletí de Turisme Jove. Núm.14. Abril 2013 

 Dijous de 17 a 20 h  amb cita prèvia 
al CIAJ. 

També pots tramitar els carnets 
d’alberguista, ISIC i ITIC i  

servei de préstec a la VIATGETECA 

 
C/Sant Oleguer, 6-8. Tel 934 422 939 

www.bcn.cat/ciaj 

   

 

 

   Butlletí mensual adreçat a joves amb ganes de viatjar. Elaborat per l'Assessoria de Turisme de la Regidoria d'Adolescència i Joventut 

 

LLIBRES DESTACATS DE LA VIATGETECA CIAJ 
Montsec  

Un dels millors cels del món a la 
serra dels paisatges indòmits. 
També un reportatge de la ruta 
pels paisatges que ens omplen 
el rebost de productes artesants 
i excepcionals. A més, una 
escpada a la Garrotxa més 
genuïna tot resseguint paisatges 
bucòlics i aromes de sempre. 

Descobrireu també rutes a peu, amb bici i per fer amb 
nens. 
 
Recorda que també pots consultar al CIAJ les revistes 
Altaïr i Viajes NG 

Historias imprescindibles para los amantes de 
los viajes  

Qui van ser els primers 
viatgers de la història?, quin 
és el riu més llarg del món?, 
quines llegendes amaguen les 
set meravelles del planeta? 
quins són els naufragis més 
cèlebres?, existeixen els 
vaixells fantasma?, quin és 
l'origen de la ruta 66?... El 

periodista Alberto Granados, una de les veus més volgudes 
de la Cadena SER, respon a aquestes i a altres preguntes, i 
ens serveix de guia en un recorregut únic que et deixarà 
bocabadat. 

ACTIVITATS   
Taller Express de Turisme dijous 11 d’abril a les 19 h al CIAJ    
Descobreix com viatjar amb pocs diners gràcies a Internet i les xarxes socials: busca i troba vols barats o allotjament 
gratuït, consulta tota la informació sobre el teu destí amb un sol click! 
A càrrec de l’Assessoria de Turisme de la Regidoria d’Adolescència i Joventut.  

Xerrada dijous 25 d’abril a les 19 h al CIAJ    
Viatjar a Japó Low-cost 
Vols viatjar al Japó sense arruïnar-te? T’aconsellarem sobre com viatjar pel 
país nipó de manera assequible, per exemple, participant en camps de treball 
que et permeten conèixer millor la realitat local. 
A càrrec d’Isabel Romano, viatgera i autora del blog Diario de a bordo. 

VIATGE DEL MES     Amsterdam i el Rijksmuseum.  

El mes d’abril amb la primavera potser un bon mes per redescobrir 
Amsterdam i aprofitar que torna a obrir les seves portes el museu 
Rijksmuseum, el 13 d’abril després d’una dècada de  reformes . 
  
Si viatges amb Vueling sortint el dia 11 i tornant el dia 14, et surt per 
uns 70 €. Trobaràs allotjament a la xarxa  www.hostelword.com des de 
17.50 € la nit.  

                + info: http://www.amsterdam.info/es/ 

NOVETATS i NOTÍCIES 

 

-Nou mapa d’itineraris Val d’Aran http://bit.ly/10euWcK 
- Targeta jove RENFE per AVE i llarga distància .  http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/tarjeta_joven.html 
- Nou cercador de vols barats http://www.google.es/flights/ 
- III Congrés volta al món .  www.clubdeviatges.com 
-Una comunitat per cicloturistes i anfitrions,  100% hospitatlitat recproca http://www.warmshowers.org/ 
 

BLOC DEL MES  
www.diariodeabordoblog.com/   

Us recomanem el blocs de viatges de la ponent que farà la xerrada al CIAJ el 25 d’abril 

https://correu.bcn.cat/owa/coordinaciociaj@bcn.cat/redir.aspx?C=843bac8adf8142b1b5d50932152f5192&URL=http%3a%2f%2fwww.infojovebcn.cat%2fpag%2f40%2fturisme
http://www.hostelword.com/
http://www.warmshowers.org/

