Necessites més informació?

938 370 966

Estada de Mar a Tamarit, esports nàutics!
- Província Tarragona
Apte per a Primària, Secundària, Batxillerat

Descripció:
A les estades de Mar i Aventura oferim les activitats de caiac, paddle surf (SUP),
snorkel i jocs de platja. Són estades basades en els esports aquàtics, així com en
l’entorn marítim i nàutic. Es pretén que els alumnes passin una estada divertida,
alhora que aprenen a relacionar-se amb aquest singular entorn.
Les nostres ubicacions ens permeten gaudir de racons de costa naturals protegits,
i descobrir-los de maneres tant singulars com són el caiac, el paddle surf, o
l’snorkel.
Alhora, però, també es poden organitzar excursions de trèkking o coastering per
descobrir els elements més singulars del territori litoral.
Allotjaments: Càmping Tamarit Beach / Càmping Trillas / Càmping Gavina.
Les estades es dissenyen de forma personalitzada per a cada centre en funció dels
gustos i/o necessitats d’aquests.

Activitats:
** Activitats del paquet bàsic:
D'aventura:
. Caiac al Mar
. Paddle surf (SUP)
. Jocs de platja
. Cursa d'orientació - raid d'aventura
. Outdoor cooperatiu
. Olimpíada esportiva
. Snorkel + Coastering
. Jocs de nit
Culturals:
. Vila romana dels Munts
. Port de Tarragona
. Visita a la Tarragona romana
. Hort de la Sínia (Parc Agroecològic)
** Activitats amb suplement:
. Jungle Treck, parc d'aventura (3h)
. Volta en vaixell (1,5h)
. Volta en vaixell + snorkel (2h)
. Iniciació al submarinisme a piscina (1,5h)
. Vela: a consultar
. Taller de castells amb els Castellers de Vilafranca (2-3h)
. Portaventura: a consultar opcions.

Preus:
- 2 dies / 1 nit: des de 100,00.-€ per alumne en temporada baixa
(setembre/octubre/abril) i des de 105,00.-€ per alumne en temporada alta (maig/
juny).
- 3 dies / 2 nits: des de 160,00.-€ per alumne en temporada baixa

Des de

100,00€

(setembre/octubre/abril) i des de 175,00.-€ per alumne en temporada alta (maig/
juny).
- 4 dies / 3 nits: des de 230,00.-€ per alumne en temporada baixa
(setembre/octubre/abril) i des de 255,00.-€ per alumne en temporada alta (maig/
juny).
- Els preus inclouen:
. 1 gratuïtat per a professor cada 15-20 alumnes de pagament.
. Allotjament en règim de pensió complerta.
. Tècnics per a totes les activitats i monitors les 24 hores.
. Assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.
. Talonaris d'autofinançament.
. IVA.
- Els preus no inclouen:
. Dinar del 1r dia.
. Activitats complementàries: consultar cost i disponibilitat.
. Transport d'anada i tornada (si voleu també us podem passar pressupost).
També s'ofereixen jornades multiactivitat d'un sol dia:
* Jornada multiactivitat 1: caiac de mar + paddle surf (SUP) + esports a la platja:
19,50.-€ per alumne (IVA inclòs).
* Jornada multiactivitat 2: caiac de mar + paddle surf (SUP) + coastering + snorkel:
23,00.-€ per alumne (IVA inclòs).
Aquests preus inclouen: tècnics esportius especialistes per a totes les activitats,
assegurança d'accidents i responsabilitat civil. Es divideix el grup en 2 o 3 subgrups
i de forma rotativa tots els alumnes fan totes les activitats i no hi ha temps
d'espera.

Tingues en compte
- Demana el teu pressupost a mida sense compromís!
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