
EXPERIÈNCIES KAYAK_GEN WIND PREU

PRODUCTE.01 EXCURSIÓ A CALA MONTJOI 52,00 €

Ref. K1

Descripció

Dia activitat

Hora activitat

Durada

Persones

Observacions

Material útil Banyador 

per a l'activitat Crema Solar, gorra o barret.

Tovallola

Muda de recanvi

Tallavents o jaqueta per si la climatologia és adversa. 

Zona activitat Platja de Cala Montjoi. 

(punt de sortida)

Sortirem des de Cala Montjoi, des d'on prèviament haurem escalfat i rebut una explicació 

ràpida repassant tota la ruta i unes breus instruccions. A l'aigua amb els kayaks remarem 

borejant tota la costa i disfrutan de l'entorn i les cales. Tots els que volguin podran realitzar 

snorkeling per les precioses cales descubrint tota la rica fauna marina de la zona de 

l'Empordà. Al llarg del recorregut es farà una parada per esmorzar I recuperar energies per 

a la tornada. 

Dates i horaris a convenir durant el cap els caps de setmana

Matins de 10:00h a 14:00 aprox. (l'horari pot està subjecte a canvis,depenent la meteo)

És aconsellable presentar-se 15-20 minuts abans de l'hora de sortida. 

4 hores

Preu per 1 persona (Grups de mínim 5 persones)

Inclou tot el material necessari per a realitzar l'activitat (Kayak, rems, armilla salvavides, 

pot estanc i instructor).

L'activitat inclou esmorzar  i beguda. 

Imprescindible saber nedar. 

Edat mínima 8 anys.

SI requereix reservar l'activitat de forma anticipada.

Activitat subjecte a condicions meteorològiques. 



PRODUCTE.02 DESCOBREIX EL KAYAK 22,00 €

Ref. K2

Descripció

Persones

Observacions

Material útil Banyador 

per a l'activitat Crema Solar, gorra o barret. 

Tovallola

Muda de recanvi

Zona activitat Gen Roses (veure plànol ubicació)

(punt de sortida)

En aquesta experiència descobrirant i aprendran a remar en un kayak doble.

Recomenem aquesta activitat, especialment,  per a persones que mai s’hagin pujat a sobre 

un kayak. 

1 - 2 persones

Inclou tot el material necessari per a realitzar l'activitat (Kayak, rems i Armilla salvavides).

Imprescindible saber nedar. 

Edat mínima 8 anys.

NO requereix reservar l'activitat de forma anticipada.

Activitat subjecte a condicions meteorològiques. 



PRODUCTE.03 EXCURSIÓ A BRANCS 41,00 €

Ref. K3

Descripció

Dia activitat

Hora activitat

Durada

Persones

Observacions

Material útil Banyador 

per a l'activitat Crema Solar, gorra o barret.

Tovallola

Muda de recanvi

Tallavents o jaqueta per si la climatologia és adversa. 

Zona activitat Cala del segon moll o Platja dels Palangrers

(punt de sortida)

Imprescindible saber nadar. 

Sortirem des de la Cala del segon moll, des d'on prèviament haurem escalfat i rebut una 

explicació ràpida repassant tota la ruta i unes breus instruccions. A l'aigua amb els kayaks o 

paddles remarem vorejant tota la costa i disfrutant de l'entorn i les cales. Tots els que 

volguin podran realitzar snorkeling per les precioses cales descubrint la fauna marina de la 

zona de l'Empordà. Al llarg del recorregut es farà una parada per esmorzar, berenar o 

vermut típic català per recuperar energies per a la tornada. 

SI requereix reservar l'activitat de forma anticipada.

Activitat subjecte a condicions meteorològiques. 

Inclou tot el material necessari per a realitzar l'activitat (Kayak, rems, armilla salvavides, 

pot estanc i instructor).

Edat mínima 8 anys.

3 hores

Grups mínim de 4 persones.

L'activitat inclou un snack

Dates i horaris a convenir

Horaris a convenir. L'excursió es pot anul·lar si les condicions meteorològiques no són 

òptimes. És aconsellable presentar-se 15-20 minuts abans de l'hora de sortida. 




