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TREKKING ~ CAIAC                                                                                   

SORTIDES: 27/06/20 – 11/08/20                                 

PREU: 195€                                     
Mínim per a 2 persones 

EL VIATGE INCLOU 

•  1 nit d’hotel a l’Escala i habitació doble AE 

•  Regal Pack cremes esport KYZ - care 

•  Activitats amb guies titulats experts:                                                                      

ruta amb caiac, ruta trekking 

• Assegurança viatge i assistència 

                        NO INCLOU                                                         

Extres no especificats al programa                                                            
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Dia 1: Origen – L’Escala  
Arribada a l`hora convinguda al punt de trobada per 

començar una excursió guiada amb caiac al mar per 

un dels indrets més captivadors del litoral 

empordanès. Una activitat que és molt respectuosa 

amb el medi ambient per tal de conservar aquests 

espais naturals. Amb nosaltres trobaràs un servei de 

qualitat per què la teva passejada amb caiac sigui un 

autèntic privilegi. En acabar, anirem a fer el check -

in a l’hotel. Dinar i tarda lliure per gaudir de la vila 

marinera de l’Escala. Entre altres, coses podeu 

comprar una autèntica delicatesen de la zona com 

son les seves famoses anxoves. Per sopar, teniu una 

variada selecció de restaurants. Podreu menjar des 

d’una bona pizza, un bon suquet de l’Empordà o 

anar a algun dels restaurants Estrella Michelin. 

Durant la resta del dia podrem gaudi de l’entorn 

d’aquesta població. Dinar i sopar a càrrec del client. 

Finalment, allotjament a l’hotel.  

Dia 2: L’Escala -  Estartit - Origen  
Dades Tècniques: 11,00 KM – Desnivells +700/-700 – 5h30’ 

A l’hora i lloc indicats ens trobarem al costat de 

l’Estartit amb els nostres guies professionals titulats 

per començar l’etapa del dia d’avui. Trekking per les 

cales amagades de la Costa Brava, amb vistes 

increïbles als penya-segats i les coves de les Illes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medes. Durant aquesta ruta podrem experimentar 

i emocionar-nos gaudint d’unes cales on només 

podem accedir a peu com són: Cala Falaguer, 

Ferriola, Pedrosa, Cap d’Utrera, Cap del Castell, la 

Cova de L’Avi Company i la Cova del Falaguer. Una 

ruta per gaudir dels paratges més feréstecs de la 

Costa Brava i les Illes Medes. En acabar, fi dels 

nostres serveis. 

VESTIMENTA: Material tècnic: samarreta màniga 

curta m/c, pantalons trekking, mitjons trekking, 

gorra, sabates trekking o bambes de trail. 

ACCESSORIS: Bastons trekking o marxa nòrdica, 

ulleres de sol, documentació DNI, targeta sanitària, 

diners amb efectiu, paper higiènic, mòbil carregat. 

MOTXILLA: Impermeable o paravent plegable, 

mitjons i samarreta m/c de recanvi, banyador, 

sabates d’aigua, tovallola tipus baieta , crema solar 

mini 25UV, bosses de plàstic buides (per deixalles), 

aigua (mínim 1,5L), menjar hipercalòric: fruita, fruits 

secs, barretes energètiques, xocolata, etc. 

OBSEQUI PER ESPORTISTES: regal d’un pac de 

cremes de Muntanya GEL EFECTE CALOR per abans 

de començar, GEL EFECTE FRED ideal per a la 

recuperació després de l’esforç, GEL EFECTE ANTI 

BULLOFES  per abans de començar a caminar. Tot de 

la prestigiosa marca KYZ-Care. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


