APPS ÚTILS PER ALS MÒBIL
Per organitzar el viatge (experiències d’altres
persones)
Minube: www.minube.com
Trip Advisor: www.tripadvisor.es

Si vols més informació,
Apropa’t!

Viatjar
Low Cost

Per al desplaçament
Planely (conecta gent d’un mateix vol)
www.planely.com
Loco2 (rutes de tren per Europa)
www.loco2.com
Per orientar-se
Citymapper www.citymapper.com
Maps.me(App Mob) www.maps.me/en
Trip org www.triporg.org
CityMaps 2go www.ulmon.com
Per consultar guies turístiques
Lonely Planet www.lonelyplanet.com/guides
Spotted by locals www.spottedbylocals.com
Nativoo (App Mob) www.sbtur.com
Per entendre’ns
Word lens (App Mob) Traductor
Speak & Translate (App Mob) Traductor
Clima

C. Blasco de Garay, 19
08202 Sabadell
93 745 33 01
689 32 19 45

De dilluns a dijous de 9 a 15h
i de 16 a 18h
Divendres de 9 a 15h

https://weather.com

oficinajove@ajsabadell.cat
www.sabadell.cat/jove

oficinajovesabadell

@sbdjove
@sbdjove

Fer un gran viatge amb pocs
recursos és possible!!

Sentir-nos desconeguts en un entorn per explorar
que no és el nostre és una experiència
vital imprescindible.
A vegades però, és una mica complicat planificar
un viatge a mida i amb pocs recursos.

ALLOTJAMENT
Escull la modalitat d’allotjament més adient a les
teves necessitats. Aquí tens alternatives
interessants per a dormir a bon preu.
Albergs: www.hostelworld.com
www.hostelbookers.com
www.hihostels.com
https://xanascat.gencat.cat/ca
www.reaj.com

Amb aquesta publicació es pretén aportar idees per
planificar-nos un viatge Low Cost a mida.
TRANSPORT
Una de les qüestions prioritàries en organitzar el
viatge és quin transport farem servir. Amb un
pressupost baix, la durada del viatge i la destinació,
triarem un mitjà o un altre. N'hi ha per a tots els
gustos.

Avió
Skyscanner: www.skyscanner.es
Kayac:
www.kayak.es/flights
Liligo:
www.liligo.es
Hopper: www.hopper.com
Flight aware: https://es.flightaware.com
https://www.viajerospiratas.es/

Bed&Breakfast: www.bedandbreakfast.com
Couch Surfing: (Club d’hospitalitat)
www.couchsurfing.org
Airbnb: (lloguer casa/habitació per dies)
www.airbnb.es
VrBo: https://www.vrbo.com/es-es/
Intercanvi de cases:
www.intercambiocasas.com
www.homeforhome.com

MENJAR
Viatjar Low Cost ens porta a buscar recursos
econòmics quan pensem amb menjar. Pren nota
d’aquests consells:

Tren
Interrail: www.interrail.eu
Viajeros al tren: www.viajerosaltren.com

Bus
Check my bus: www.checkmybus.es

Cotxe
Blablacar: www.blablacar.es
Compartir: www.compartir.org
Amovens: https://amovens.com/
Parkopedia: www.parkopedia.com/

Visita les parades de menjar que hi ha per el
carrer
Volta per els mercats
Busca els menús del dia
Evita les zones més turístiques
Fes pícnic (anar al supermercat i comprar surt
molt més econòmic )
També és possible compartir experiències
culinàries i cursos de cuina amb pocs recursos.
Eat With: www.eatwith.com
Meal Sharing: www.mealsharing.com

Diverses opcions de transport
Go euro: www.goeuro.es

MANERES ALTERNATIVES DE VIATJAR
Wwoofing: A canvi de col·laboració, petites
organitzacions o negocis familiars ofereixen
allotjament gratuït en granges ecològiques de
tot el món www.wwoof.net
Workaway: Ens podem oferir voluntaris en
alguna causa, comunitat, país... a canvi
d’allotjament i menjar www.workaway.info
HelpX: Intercanvi de temps de treball per
allotjament i menjar www.helpx.net
Homesitters: Una persona es fa responsable
d’una casa, animals o plantes a canvi de
l’allotjament gratuït mentre els propietaris
estan fora www.homesitters.co.uk/
www.mindmyhouse.com
www.housecarers.com

CARNETS
Hi ha diversos carnets per a obtenir descomptes en
allotjaments, transports, museus, restaurants....
Carnet Jove: www.carnetjove.cat/ca
Carnet
Internacional d’Estudiant
ISIC:
www.isic.org/cards
Carnet Jove Internacional de viatge IYTC:
www.isic.org/cards
Carnet
internacional
d’alberguista:
www.hihostels.com

INFORMACIÓ DEL PAÍS
Ministeri d’Afers Exteriors: www.exteriores.gob.es
Targeta Sanitària Europea: https://w6.segsocial.es/solTse/jsp/Entrada.jsp

