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Nom

Contrassenya

Has oblidat la contrassenya?

Crea una nova conta!

Entra amb FB

Entra amb GM

Crea un nou compt

Nom i Cognoms

Correu electrònic

00/00/0000

Contrassenya

Crea un nou compte

Tria una foto de per�l

Crea un nou compte

Vols afegir més fotos?
En qualsevol moment podràs afegir més 
fotos, nosaltres sempre ho recomanem! 
Ajuda a que les persones con�ïn més i 
tinguin més ganes de conèixer-te!

+

++

+

Crea un nou compte

Ara falta que ens expliquis com ets per 
poder ajudar-te a trobar els companys 
amb qui tens més a�nitat!

Personalitat

Alegra

Divertida

Mandrosa

Cantant

Apassinada

Curiosa

Dominant

Dormilega

Simpatica

Tímida

Positiva

Actiu

Ja falta poc!

Crea un nou compte

Música

Rock

Pop

Clàssica

Regge

Reggetón

Salsa

Exòtica

Eclèctica

Acústica

Folk

Espiritual

Heavy

Ara falta que ens expliquis com ets per 
poder ajudar-te a trobar els companys 
amb qui tens més a�nitat!

Ja falta poc!

Ara falta que ens expliquis com ets per 
poder ajudar-te a trobar els companys 
amb qui tens més a�nitat!

Ja falta poc!

Crea un nou compte

Menjars

Picant

Dolços

Clàssica

Autòctons

Vegetarians

Vegans

Exòtics

Crusus

Locals

Amargs

Barreja

Culturals

Ara falta que ens expliquis com ets per 
poder ajudar-te a trobar els companys 
amb qui tens més a�nitat!

Ja falta poc!

Crea un nou compte

Viatges

Culturals

Aventurers

Familiars

Excursions

Tranquils

Caminants

Exòtics

Extrems

Locals

Relaxants

Per viure

Divertits

Crea un nou compte

Política d’empresa:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet.

Accepto la política d’empresa de 
Mondo

Crea un nou compte

Vols afegir més fotos?
En qualsevol moment podràs afegir més 
fotos, nosaltres sempre ho recomanem! 
Ajuda a que les persones con�ïn més i 
tinguin més ganes de conèixer-te!

+

++

+

Troba la teva pròxima 
aventura

On t’agradaria anar?

On t’agradaria anar?

Els llocs més visitats!

Londres

Sisimiut

Bangkok

Casablanca
Ple d’història i llum

Ple d’història i llum

Ple d’història i llum

Ple d’història i llum

Barcelona Nova York

Amsterdam Kioto

Recent publicats

Publica el teu viatge

Publica el teu viatgeCrea un nou compte

Vols afegir més fotos?
En qualsevol moment podràs afegir més 
fotos, nosaltres sempre ho recomanem! 
Ajuda a que les persones con�ïn més i 
tinguin més ganes de conèixer-te!

+

++

+

Troba la teva pròxima 
aventura

On t’agradaria anar?

On t’agradaria anar?

Els llocs més visitats!

Londres

Sisimiut

Bangkok

Casablanca
Ple d’història i llum

Ple d’història i llum

Ple d’història i llum

Ple d’història i llum

Barcelona Nova York

Amsterdam Kioto

Recent publicats

Publica el teu viatge

Troba els millors companys de viatge

Crea un nou compte

Vols afegir més fotos?
En qualsevol moment podràs afegir més 
fotos, nosaltres sempre ho recomanem! 
Ajuda a que les persones con�ïn més i 
tinguin més ganes de conèixer-te!

+

++

+

Troba la teva pròxima 
aventura

On t’agradaria anar?

On t’agradaria anar?

Els llocs més visitats!

Londres

Sisimiut

Bangkok

Casablanca
Ple d’història i llum

Ple d’història i llum

Ple d’història i llum

Ple d’història i llum

Barcelona Nova York

Amsterdam Kioto

Recent publicats

Publica el teu viatge

Troba els millors companys de viatge

Noves aventures

Publica el teu viatge

Pròxima destinació?

Aquí escriurem algunes de les curiositats 
del lloc com el menjar, el clima, a què hi va 

la gent,...

Podrem llegir opinions 
d’altres usuaris, veure la 
puntuació que li donen al 
lloc i concells per quan hi 
vagis.

Podrem llegir opinions 
d’altres usuaris, veure la 
puntuació que li donen al 
lloc i concells per quan hi 
vagis.

Publica el teu viatge

Pròxima destinació?

Aquí escriurem algunes de les curiositats 
del lloc com el menjar, el clima, a què hi va 

la gent,...

Podrem llegir opinions 
d’altres usuaris, veure la 
puntuació que li donen al 
lloc i concells per quan hi 
vagis.

Podrem llegir opinions 
d’altres usuaris, veure la 
puntuació que li donen al 
lloc i concells per quan hi 
vagis.

Publica el teu viatge

Troba els millors companys de viatge

Coneix el teu 
company!

Nom, edat

Personalitat

Alegre

Curiosa Tímida

Positiva

Música

Clàssica

ReggePop

Menjars

Dolços

Vegetarians

Exòtics

Viatges

Culturals

Aventurers

Excursions

Exòtics

Locals

Divertits

Viatges

Podrem llegir opinions 
d’altres usuaris, veure la 
puntuació que li donen al 
lloc i concells per quan hi 
vagis.

Publica el teu viatge

Coneix el teu 
company!

Nom, edat

Personalitat

Alegre

Curiosa Tímida

Positiva
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ReggePop

Menjars

Dolços
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Excursions

Exòtics

Locals

Divertits

Viatges

Podrem llegir opinions 
d’altres usuaris, veure la 
puntuació que li donen al 
lloc i concells per quan hi 
vagis.

Publica el teu viatge

Troba els millors companys de viatge

Nom, edat

Personalitat

Alegre

Curiosa Tímida

Positiva
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Clàssica

ReggePop

Menjars
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Vegetarians

Exòtics
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Culturals
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Excursions

Exòtics
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Edita

Nom, edat

Personalitat

Alegre

Curiosa Tímida

Positiva

Música

Clàssica

ReggePop

Menjars

Dolços

Vegetarians

Exòtics

Viatges

Culturals

Aventurers

Excursions

Exòtics

Locals

Divertits

Edita

Troba els millors companys de viatge

Culturals

Muntanya

Menjar

Bicicletes

Excursió

Restaurants

Crea un nou viatge

Anada i tornada Vàries destinacions

Anada Tornada

Origen Destí

Explica’ns el teu viatge!

Explica’ns coses sobre el teu viatge, per 
que hi vas, com serà, quines coses 
t’agradaria fer per allà i tot el que se 
t’acudeixi!

Etiqueta el teu viatge

Ja queda poc! Posa etiquetes en el teu 
viatge per a què la gent pugui trobar-te 
més fàcilment!

On t’agradaria anar?

Culturals

Muntanya

Menjar

Bicicletes

Excursió

Restaurants

Crea un nou viatge

Anada i tornada Vàries destinacions

Anada Tornada

Origen Destí

Explica’ns el teu viatge!

Explica’ns coses sobre el teu viatge, per 
que hi vas, com serà, quines coses 
t’agradaria fer per allà i tot el que se 
t’acudeixi!

Etiqueta el teu viatge

Ja queda poc! Posa etiquetes en el teu 
viatge per a què la gent pugui trobar-te 
més fàcilment!

On t’agradaria anar?

Troba els millors companys de viatge

Viatge creat!

Ara els demés usuaris podran trobar i 
apuntar-se al teu viatge. Quan ho facin, 

t’havisarem.

X

Ja estàs apuntat!

Ara el teu company de Viatge ja ha 
rebut una noti�cació, quan vulguis 

podeu començar a parlar. 

A la Missatgeria trobaràs 
una nova conversa!

X

Missatgeria

Comic-Con
Nom, Edat

Troba la teva pròxima 
aventura

Comic-Con

Comic-Con
Join us from the �rst 
night till the end, for a full 
on tour to the 
Comic-Con, costums, 
dresses, talks,... you name 
it!

Comic-Con
No hemos ido nunca 
pero somos fans de 
Marvel y creemos que 
nos puede gustar! y sino, 
playa y excursiones por 
San Francisco.

Ruta per la costa 
Californiana durant un 
mes, motxilles, 
cantimplores i a descobrir 
el món! Passo per 
Comic-Con i entraré un 
dia, però no és l'ho ...

Comic-Con

Comic-Con

Comic-Con
Trasa podél pobřeží 
Kalifornie na měsíc, 
batohy, láhve s vodou a 
objevte svět! Procházím 
Comic-Con a přijdu za 
jeden den, ale není to tak.

Ibili Kaliforniako 
kostaldean hilabete 
batez, motxilak, ur botilak 
eta ezagutu mundua! 
Comic-Con bidez 
pasatzen naiz eta egun 
batean etorriko....

Comic-Con

Publica el teu viatge

Begleiten Sie uns von der 
ersten Nacht bis zum 
Ende, um eine 
vollständige Tour zur 
Comic-Con, Kostümen, 
Kleidern....

Troba la teva pròxima 
aventura

Comic-Con

Comic-Con
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night till the end, for a full 
on tour to the 
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pasatzen naiz eta egun 
batean etorriko....
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Publica el teu viatge
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ersten Nacht bis zum 
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Comic-Con, Kostümen, 
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night till the end, for a full 
on tour to the 
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Publica el teu viatge

Begleiten Sie uns von der 
ersten Nacht bis zum 
Ende, um eine 
vollständige Tour zur 
Comic-Con, Kostümen, 
Kleidern....

Comic-Con

Nom, edat

Aquí podràs veure el per�l 
del teu company de viatge, 
fotos, personalitat, música, 
opinions d’altres usuaris,...

Join us from the �rst night till the end, for 
a full on tour to the Comic-Con, costumes, 
dresses, talks,... you name it!We can 
choose costumes together, I can be Spock 
and you can be Kirk. We can have a �rst 
meeting to discuss it.

Apuntat al viatge!

Comic-Con
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Aquí podràs veure el per�l 
del teu company de viatge, 
fotos, personalitat, música, 
opinions d’altres usuaris,...

Join us from the �rst night till the end, for 
a full on tour to the Comic-Con, costumes, 
dresses, talks,... you name it!We can 
choose costumes together, I can be Spock 
and you can be Kirk. We can have a �rst 
meeting to discuss it.

Apuntat al viatge!
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