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INDUMENTÀRIA: Evitar peces de cotó: Material tècnic: samarreta 

màniga curta m/c, pantalons trekking (opcional desmuntables), 

mitjons trekking, gorra, sabates trekking o bambes trail (evitar sola 

llisa) 

 ACCESSORIS: Bastons trekking o marxa nòrdica, ulleres de sol, 

Documentació DNI, Targeta Sanitaria, diners en efectiu, paper 

higiènic i/o tovalloletes d’un sol ús, mòbil carregat, bateria externa 

tipus powerbank, frontal. 

MOTXILLA: Impermeable o paravent plegable o mida petita, 

Mitjons i samarreta m/c de recanvi, Samarreta màniga llarga o 2ª 

capa, Banyador, Sabates d’aigua, Tovallola tipus baieta, Crema 

solar mini 25UV i protector labial, Repel·lent mosquits, Navalla i 

xiulet, Bosses de plàstic buides (per deixalles), Aigua (mínim 1,5L), 

Menjar hipercalòric: fruita, fruits secs, barretes energètiques, 

xocolata. 

PREUS ACTIVITATS ALTERNATIVES:                                                                      

Licors Artesanals: 15€                                                                               

Caiac amb tast de vins: 50€                                                                         

Parasailing:70€                                                                                             

Bateig Busseig: 65€ - Snorkel: 25€                                                             

Tast d’Oli: 15€                                                                                              

Recorregut amb vaixell: 21€                                                                       

Caiac Escala: 55€ 

 

 

PREU 2 PAX: 1.195€                                      

PREU 4 PAX: 1.025€                                      

PREU 6 PAX:     925€                                               
Mínim 2 persones                                                                                                          

Paga i senyal: 250€ al fer la reserva                                              

Resta: 21 dies abans de l’arribada    

EL VIATGE INCLOU 

Guies Professionals amb titulació per poder fer les 

activitats 

7 nits d’hotels en diferents localitats amb allotjament i 

esmorzar 2 o 3 estrelles                                                   

Farmaciola i material de primers auxilis                    

Planning i track digital amb totes les etapes 

Assegurança Activitats 

 

mailto:info@empordaemotions.cat


Etapa 1 – Origen – Llança – Portbou   

Dades Tècniques: 10,70 KM – Desnivells +462/-490 – 4h45’ 

Arribada a Llança al punt de trobada per fer la primera etapa que ens 

porta des de la vila de Llançà fins a Portbou. Des de Llança passarem 

per cap ras fina arribar a trepitjat la platja de Garbet, seguirem la 

nostre ruta fins arribar a la població de Colera, per arribar a Portbou 

creuarem la Serra de l’Albera amb unes vistes espectaculars de la 

Costa Brava, gaudint de cales encisadores al arribar a Portbou 

acabem la nostre ruta, aquí agafarem el tren de tornada a Llança, 

anirem a l’hotel a fer el check in i podrem dinar en qualsevol dels 

restaurants que hi ha a la vila i tarda lliure. OPCIONAL: A la tarda 

podem visitar una casa del segles XI que està just al centre del poble 

i a on hi ha una destil·leria artesana a on fan 16 varietats diferents 

de licors tots fets amb herbes del Empordà, sopar lliure i allotjament 

a l’hotel.  

Etapa 2 – Llançà – el Port de la Selva - Llança 

Dades Tècniques: 13,00 KM – Desnivells +514/-500 – 5h15’ 

Amb segona etapa sortirem direcció El Port de la Selva per fer una 

ruta circular. Passarem per el coll de perer per baixar a la vall de la 

Santa Creu fins arribar al port de la Selva, després d’una estona de 

repòs reprendrem el camí de cornada a Llança  tot vorejant la costa 

farem cales i platges a on podrem gaudir del bany el port de la Vall, 

el Cau del Llop, les Tonyines i la Farella, al arribar a llança Dinar i 

tarda lliure, OPCIONAL: recorregut amb caiac des de Llançà fins la 

caleta de Cap Ras, que ofereix vistes al Cap de Creus, a on farem un 

tast de 3 vins  con DO Empordà. Finalment, sopar lliure i allotjament 

a l’hotel de Llançà.  

Etapa 3 – Cala Monjoi – Cap Norfeu- Cala Monjoi - Roses 

Dades Tècniques: 11,45KM – Desnivells +504/-504 – 5h30’ 

Sortida de Llança per anar a Cala Montjoi punt de trobada per 

començar la nostre ruta d’avui, fent una ruta circular que forma part 

del parc Natural de Cap de Creus, per arribar al Cap Norfeu passarem 

per Cala Calitjas, Cala Gandalla, Cala Pelosa, Torre Norfeu, arribarem 

al Cap Norfeu i de tornada passarem per Punta Trona, Cala Joncols, 

Torre Morisca fins arribar a altre vagada a  Cala Montjoi,  a on ens 

podem quedar a dinar al mateix xiriguito a la mateixa platja mentre 

fem un bany, a la tarda anirem a roses per fer el checking a l’hotel, 

lliure per sopar i allotjament.  

Etapa 4 – Roses – Pic de l’aliga 

Dades Tècniques: 10,20 KM – Desnivells +530/-530 – 5h15’ 

Avui, aquesta ruta circular ens portarà al punt més alt de totes les 

etapes: al Pic de l’Àliga, on podrem tenir unes vistes espectaculars 

de 360 graus. Veurem els Pirineus, l’Alta Garrotxa, el Parc Natural del 

Cap de Creus, l’Albera i gran part de la Costa Brava. Segurament, 

juntament amb l’etapa anterior, de les més exigents, però també la 

més gratificant a nivell visual. Dinar i tarda lliure, OPCIONAL:  

recomanem fer una activitat una mica aventurera però que us 

encantarà Parasailing i al vespre recomanem que aneu algun 

xiringito de plata a fer una nit de Chillout Beach i gaudir d’una bonica 

posta de sol mentre sopem. Allotjament a l’hotel.  

Etapa 5 – Roses – Bunkers L6 – L’Escala  

Dades Tècniques: 11,0 KM – Desnivells +450/-450 – 5h00’ 

Iniciem la ruta des de Cala Illa Mateua, vorejant la costa, passant per  

 

Punta Grossa, Cala Montgó i gaudint de part del Parc Natural del 

Montgrí. Sobretot, és una ruta amb una càrrega històrica increïble, 

on podrem entrar a la bateria de Bunkers construïts en l’època de la 

Segona Guerra Mundial. També, restes de pirates, senyors feudals, 

romans, contrabandistes i amagatalls amb 2.000 anys de història 

molt a prop teu. Us recomanem quedar-vos a dinar a la mateixa Cala 

d’Illa Mateua tarda lliure o OPCIONAL: us proposem una aventura 

increïble i la vostra primera immersió i fer el seu primer bateig 

ajudats i controlats per un instructor expert (els que no vulguin fer 

aquesta activitat, tindran l’oportunitat d’anar amb el grup per fer 

Snorkel). Chiecking a l’hotel, sopar lliure i allotjament . 

Etapa 6 – L’Escala – Montgri  

Dades tècniques: 9,5 km – Desnivells +700/-700 – 5h30’ 

Després d’esmorzar a l’hora indicada, anirem al punt de trobada a 

Torroella de Montgrí per començar el dia fent trekking pels llocs més 

bonics i màgics del Parc Natural del Montgrí,  passant per les 

diferents caus neandertals (Cau del Duc, Cau de l’Olivar, Cau d’en 

Calvet) i escletxes amagades, pel Castell de Montgrí i l’Ermita de Sta. 

Caterina, explicant tota la història i anècdotes dels diferents llocs. 

Finalment dinar i tarda lliure, OPCIONAL: us recomanem  visitar un 

trull d’oli que és l’únic que fa la seva producció encara amb el 

mètode antic. La visita ens ofereix un recorregut per les instal·lacions 

tradicionals de l’oli de pedra, accedirem a la zona de treball a on 

veurem tot el procés. Un cop acabada la visita, passem a una sala a 

on projectarem un vídeo explicatiu i ens oferiran un tastet d’oli amb 

coca de pa fet amb llenya, olivades i xocolata. Finalment, tornarem 

a l’escala sopar lliure i allotjament a l’hotel.   

Etapa 7 – L’Escala – Caletes de les illes medes 

Dades tècniques: 11,00 km – Desnivells +600/-6000 – 5h30’ 

Després d’esmorzar, a l’hora indicada, anirem al punt de trobada al  

costat de l’Estartit per començar una ruta per les cales amagades de 

la Costa Brava amb vistes increïbles als penya-segats i les coves de 

les Illes Medes. En 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. Dinar 

i tarda lliure. OPSIONAL  recomanem fer un recorregut amb barca. 

sortim del port de l’Estartit i resseguim per mar de ben a prop la 

costa del massís del Montgrí: penya-segats, caletes, passem per sota 

la roca Foradada... i, sempre que el mar ho permeti, entrem a una 

de les tres coves. A la tornada, ens dirigim a les illes Medes. A la barca 

hi ha uns vidres al terra per tal que es pugui veure el fons del mar. Si 

la temperatura de l’aigua ho permet, parem a un raconet de la costa 

per fer un bany. Sopar lliure a l’Escala i allotjament a l’hotel.    

Etapa 8 – L’Escala – Caiac  

L’última etapa la farem amb caiac després d’esmorzar i check out de 

sortida a l`hora convinguda anirem al punt de trobada per començar 

una excursió guiada amb caiac de mar per un dels indrets més 

captivadors del litoral empordanès, una activitat que es molt 

respectuosa amb el medi ambient per tal de conservar aquest espais 

naturals, amb nosaltres trobaràs un servei de qualitat perquè la teva 

passejada amb caiac sigui un autèntic privilegi. Acabada l’activitat 

dinar lliure i final dels nostres serveis 

 


