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BATEIG DE BUSSEIG       

SORTIDA BURRICLETA                               

   

PREU ADULTS: 270€                                
Mínim per a 2 persones                     

EL VIATGE INCLOU 

•  1 Nit Hotel l’Escala en habitació doble AD 

• Entrades:                                                                      

Bateig de Busseig, Bicicleta Elèctrica  

• Assegurança viatge i  assistència 

                        NO INCLOU                                                         

Extres no especificats en el programa                                                            
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Dia 1: Origen – L’Escala  

Arribada a l’Escala per anar a Cala Mateua 

a on viuràs una experiència única, en 

companyia d'un instructor podràs 

capbussar-te fins a una profunditat màxima 

de 6 metres en qualsevol dels nostres 

punts habituals d'immersió. Gaudiràs 

també del trajecte amb el nostre vaixell 

gaudint de les espectaculars vistes tant a 

fora com a dins de l’aigua. A la tornada tens 

l’oportunitat de quedar-te a comentar 

l’experiència a la terrassa mentre dines al 

bar/restaurant de la mateixa cala, després 

anirem a l’hotel per fer el Checking, la tarda 

lliure per gaudir de la vila marinera de 

l’Escala a on 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 a on podreu menjar des de una 

bona pizza, un bon suquet de l’Empordà o 

anar a algun dels restaurants estrella 

Michelin. Finalment allotjament a l’hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 2: L’Escala - Aiguamolls  - Origen  

Després d’esmorzar a l’hotel farem el 

Check Out i anirem direcció Roses a on 

començarem un recorregut amb bicicleta 

elèctrica per el Parc dels Aiguamolls de 

l’Empordà, rodejant la Ciutadella, 

arribarem al Parc Natural, un cop dins 

passareu pels estanys de les Garrigues. 

Després, arribareu a un encreuament on  

teniu la primera granja de búfals, seguireu 

la ruta passant per camps de conreu,  

masies amb cavalls i vaques fins arribar a la 

plaça de Castelló d’Empúries. Després 

pedalejant a l’ombra del Riu Muga ens  

endinsarem altre cop dins del Parc Natural 

fins arribar a la seva desembocadura i a la 

platja d’Empúries i gaudir de l’espectacle 

de la gran badia de Roses. Creuareu 

aquestes marines residencials que són les 

més grans del mediterrani a través dels 

seus canals per tornar als Aiguamolls. 

Arribareu fins l’observatori d’aus i desprès 

tornarem cap a Roses creuant Sta. 

Margarida. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


