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Reportatge

Vacances diferents i divertides.
Hi  ha  diferents  tipus  de  viatgers.  Algunes 
persones mai han viatjat fora de la seva ciutat. 
Algunes persones ja els va bé prendre el sol a 
una  platja  o  potser  caminar  per  una  ciutat 
durant  tot el  dia  amb un mapa i  una càmera. 
Molta  gent  no  ha  pensat  realment  en 
alternatives  per  a  les  vacances,  però  si  estàs 
està  buscant  alguna  cosa  diferent,  vet  aquí 
algunes idees:

Viatge experimental

Per a una experiència més excèntrica, llegiu La 
Guia Lonely Planet per viatges experimentals. El 
reporter  Joel  Henryhas  ha  escrit  aquesta  guia 
per a viatgers  imaginatius  avorrits.  Una de les 
seves  idees  és  travessar  un  país  amb  roba 
estranya. Si això és massa vergonyós per a tu, 
per què no proves amb aquesta idea? - tria un 
lloc que comenci amb la lletra A i després tria 
un  altre  que  comenci  amb  la  lletra  Z.  A 
continuació,  de  la  A  a  la  Z.   Segur  que  et 
passaran  coses  molt  interessants  entre 
Aberdeen i Zaragoza, per  exemple, 
especialment, si vas disfressat de Superman.

 

Mapa d'Àfrica

Aventures

Si  t'agrada  la  idea  d'aventura,  simplement, 
buscar la "joventut" i “aventura” a Internet. es 
poden trobar organitzacions com la Ruta 

 Caminada fins als volcans de Mèxic

Quetzal,  que  organitza  expedicions  per  a 
adolescents  d'Europa  i  Amèrica.  La  ruta  és 
diferent cada any: joves aventurers han viatjat 
pel  riu  Orinoco  i  han  caminat  fins  volcans  de 
Mèxic
     

Viatges a les organitzacions benèfiques

Càrites organitza alguns viatges interessants. La 
gent, si completa un d'aquests viatges ha de fer 
una donació. Part d'aquests diners van a Càrites. 
Aquest  any,  un  grup  d'aquests  ha  fet  una 
caminada  pels  Andes,  un  altre  grup  ha 
completat  un cicle al  voltant de Islàndia.  Pots 
veure  el  món  i  participat  per  bona  causa,  al 
mateix temps.
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