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Benvinguts i
benvingudes,
El municipi de Torroella de Montgrí i l’Estartit està situat a la comarca del Baix
Empordà i al bell mig de la Costa Brava, en un entorn geogràfic molt divers i d’un
important valor mediambiental.
Torroella de Montgrí i l’Estartit, que té
66 quilòmetres quadrats d’extensió,
inclou una gran diversitat
d’ecosistemes i paisatges, des de la
part muntanyosa, caracteritzada pel
massís del Montgrí, passant per la
plana del Baix Ter, fins a la franja
marítima, amb les illes Medes com a
element destacat.

La plana del Baix Ter, les illes Medes i el
Montgrí formen un conjunt que, el 2010, va
ser declarat Parc Natural (el 68% del parc
està situat dins dels límits de
Torroella-l’Estartit).
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Everybody
is welcome

Activitats adaptades als nous temps

Auteur
Autor: :Xavier
XavierAguilera
Aguilera

Torroella de Montgrí i l’Estartit és un municipi que
ha anat creixent i que s’ha anat adaptant als
nous temps, i que també ha anat modelant la
seva oferta turística segons les experiències i les
necessitats dels usuaris, cada cop més exigents,
i amb gustos i aficions més variats i específics.

La riquesa paisatgística, cultural i patrimonial el
converteix en un destí agradable tot l’any, tant
per distreure’s i descansar d'unes llargues
vacances, com per fer petites escapades i
practicar esports de tot tipus.
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Donades les especials característiques
del patrimoni d’aquesta zona, el municipi
aposta clarament per protegir el paisatge
i els seus hàbitats, ben diversos i amb una
gran varietat de fauna i flora. La vida al
massís, les illes, les dunes, les maresmes i
aiguamolls, i la plana agrícola, són
elements importantíssims per a la
preservació d’aquest paisatge tan
excepcional i ric.

Sostenibilitat
Amb aquesta idea, ja fa molts anys que es posen
en marxa polítiques destinades a conjugar de
manera adequada l’activitat turística del municipi
amb la preservació del medi, en perfecta harmonia
amb el desenvolupament econòmic.
Així, hi ha una clara aposta per la sostenibilitat en
tots els seus àmbits (desenvolupament turístic
respectuós amb l’entorn, mobilitat, estalvi energètic,
optimització de la gestió forestal pública,
recuperació d’espais...); per la potenciació i
protecció dels paratges naturals i els seus hàbitats,
i per la restauració d’elements del patrimoni
d’aquestes zones, com ara edificis emblemàtics,
camins i llocs representatius.

Prova del nostre constant esforç són els
reconeixements oficials obtinguts.

Best of Seaside 2019

GOLD

Gold Award
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Situació

Torroella de Montgrí i
l’Estartit és al centre de la
Costa Brava, per la qual
cosa està molt ben
comunicat amb la resta de
les localitats costaneres, i
també amb Girona,
Barcelona i la frontera
francesa.

Com arribar:

França

GR92 / E12, Sender del
Mediterrani, Ruta del Ter.
Cap de Creus

Figueres

Eurovelo 8 Mediterranean
Route, Pirinexus, Ruta del Ter.

AP-7
C-31

N-II

L’Estartit

Torroella de Montgrí
Girona
AP-7

Serveis regulars des de
Barcelona, des de Girona i des
de les principals poblacions de
la Costa Brava (SARFA i AMPSA).
Illes Medes

Flaçà

AVE / TGV a Girona (45 km)
i a Figueres (a 39 km).

C-31

Girona-Costa Brava (50 km) i
Barcelona (a 150 km).
A-2

Barcelona
N-II

Informació sobre itineraris a peu
i en bicicleta a visitestartit.com
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Un parc
natural,
tres paisatges

La quantitat i diversitat d'hàbitats, tant marins com
terrestres, així com els paisatges culturals del massís
del Montgrí, les illes Medes i els aiguamolls del Baix
Empordà, van comportar l’any 2010 la declaració de
la zona com a Parc Natural. En un territori de 8.192
hectàrees conflueixen tres espais naturals diversos.
El parc inclou paratges i hàbitats diferents i un ric
patrimoni que permet seguir l’evolució històrica de la
zona, des del paleolític fins a l’actualitat. La protecció
es conjuga perfectament amb el manteniment dels
usos tradicionals d’aquests espais, com ara l’agricultura, i la pràctica d’activitats relacionades amb un
turisme actiu i de descoberta (senderisme, exploració
dels fons marins, ciclisme...).
Autora : Inès Zaldivar

El Parc Natural del Montgrí,
les Illes Medes i el Baix Ter
va obtenir, a finals del 2016,
la prestigiosa Carta Europea
de Turisme Sostenible.
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Les activitats
nàutiques

Itineraris per a
la descoberta

Sol
i platja

L’existència del port esportiu a
l’Estartit permet la pràctica de
nombroses activitats
relacionades amb el mar, la
principal de les quals és el
submarinisme. L’Estartit s’ha
convertit, gràcies a la
preservació de la riquesa dels
fons marins, en un dels
principals centres d’immersions de la Mediterrània.

Una vintena d’itineraris per
a la descoberta del territori i
del seu patrimoni recorren
el Parc Natural. Itineraris que
es poden recórrer a peu i
amb bicicleta, tant per la
zona muntanyosa com per
la plana i arran de mar,
amb diverses dificultats i
durades.

Dins de l’àmbit del municipi
trobem una àmplia franja
litoral de 15,1 km de longitud,
repartida entre 5,4 km de
platja i 9,7 km de costa rocosa.

La immersió lleugera, el caiac,
la vela, el surf de vela, la planxa
de surf d’estel i el surf de rem
formen part també de l’oferta
d’esports nàutics a l’Estartit,
una oferta que es completa
amb la possibilitat d’explorar
els fons marins amb embarcacions adequades.

Molts d’aquests itineraris
connecten amb municipis
veïns, però també amb
rutes de llarg recorregut,
com ara la xarxa de
cicloturisme Pirinexus, la
Ruta del Ter, el GR-92 i la
xarxa dels consells
comarcals de l’Alt i el Baix
Empordà.

Les platges, amb sorra fina i
poca profunditat, són ideals
per a tothom. Compten amb
serveis bàsics i boies que
delimiten la zona de bany i la
zona d'esports nàutics. A més
a més, al llarg del passeig
marítim que ressegueix la
platja, hi ha diferents parcs
infantils i zones de descans.
Les platges del Ter Vell, la
Pletera i el Mas Pinell també
formen part del parc i
destaquen per la seva bellesa
natural.
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Propostes
turístiques
Per la diversitat del paisatge, serveis i equipaments que té
el nostre municipi t’oferim un ampli ventall de propostes
turístiques d’estades i d’activitats.

Aquestes propostes et permetran descobrir la natura, el mar, viure aventures,
aprendre, tastar el paisatge i participar a les nostres festes, tradicions i
activitats culturals.
Les diferents experiències que et presentem van adreçades a tothom i les hem
classificat tenint en compte el perfil del públic i els diferents tipus d’activitats.

Autor : Diego Escobar

A l'aventura!

Làser
aventura

Famílies, grups
CA, ES, EN, FR
Sí
Tot l’any
Gualta

Somriures i diversió garantida!
Pensar, córrer, amagar-se, arrossegar-se i cridar! El jocs làser és un pas endavant respecte el paint ball.
Continua l'aventura, l'estratègia i l'emoció però sense impactes ni voluminoses proteccions, tot d'una manera
més simple i apte per a totes les condicions físiques. La tecnologia utilitzada és d'infraroigs, la mateixa que la
dels comandaments de televisió, per tant, l'activitat és totalment inofensiva i no deixa residus en el medi
ambient. Els jocs són molt variats i configura-les.
Tot el que passa en el camp queda registrat a la memòria de les pistoles per al final veure els resultats.
Una activitat sorprenent i apte per a jugar tota la família, amics, comiats de solters, grups d'empresa,...
on el més important per a guanyar és el joc en equip i la seva cohesió. No te'n venen ganes ja?
La activitat és d'una hora de joc real, que equival a més de 90 minuts, incloent la formació i els petits
descansos i explicacions entre canvis de jocs.

Tot l’equipament
necessari
Més informació:
info@enestartit.com / +34 972 750 699
www.enestartit.com

Vols en
globus
per l’Empordà

Famílies, sèniors, actiu

Anima't a viure l'aventura de viatjar en globus per l'Empordà.

CA, ES, EN, FR

Els vols es poden realitzar durant tot l'any, ja que cada època té el seu encant particular i podrem gaudir de
diferents paisatges i encants propis de cada lloc en les diferents estacions de l'any.

Sí
Tot l’any
Colomers, Verges
Vol, esmorzar, cava,
fotografies,
assegurança.

Més informació:
Globus Empordà
www.globusemporda.com

Estades i activitats a la natura 09

Descobreix la natura

Ruta
guiada
en bici

Famílies, sènior, actiu
CA, ES, EN, FR
Sí
Tot l’any

Golf a
l’Empordà

La ruta, planera i senzilla, ens
porta des de l’Estartit fins a
Torroella de Montgrí amb bicicleta
i ens descobreix, al llarg del nostre
camí, les nombroses curiositats
sobre la formació geològica del
massís del Montgrí, els diferents
cultius d’oliveres i pomers típics
de la zona i l’espectacular
desembocadura del riu Ter.

Més informació:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com

Opció de classes
Tot l’any
Gualta

Sí
Abril a desembre

Allotjament, 7 dies en
mitja pensió a l'Hotel
Medes II (3*) i sis dies
de golf (Perelada,
Empordà Links,
Empordà Forest, Pitch
& Putt Par3, Platja de
Pals i PGA.

Més informació:
Hotel Medes II
www.hotelmedes.com

Hípica
Mas
Paguina

Pitch
and
Putt

CA, ES, EN, FR

CA, ES, EN, FR

Disfruteu d'una setmana de golf
en un entorn natural privilegiat i
en alguns dels millors camps
d'Europa.

Hotel Medes II, L’Estartit

L’Estartit

Famílies, sènior, actiu

Sènior, grups,
individual

El camp de 18 forats constitueix,
amb els seus búnquers, llacs i
amplis greens, tot un plaer per
als aficionats, així com un repte
per als jugadors de tots els nivells
d’aquest esport. El principal
avantatge que ofereix als
principiants és el fet que no és
obligatori disposar de l’hàndicap
de Pitch & Putt i, per tant, poden
accedir al camp després d’haver
anat a unes poques lliçons.

Famílies, grups
Tot l’any
Hípica Mas Paguina

Antic combi eqüestre
"Jo amb carruatge. Jo amb cavall.
Però tots junts".
Ruta/excursió/visita/passejada
combinant carruatge amb
muntar a cavall, però tots junts.
Familiar o grupal. Tots els
membres de la família o d´un
grup, es repartiran, a gust de
cadascú entre, anar amb el nostre
carruatge o muntant els nostres
espectaculars cavalls.

Green fee i pràctiques.
Més informació:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com
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Més informació:
Hípica Mas Paguina
www.hipicamaspaguina.com

Descobreix la natura

Càmping
petit i
familiar

Famílies, sènior, actiu
CA, ES, EN, FR
Març a novembre
Servei de préstec de
llibres, instal·lacions
adaptades, piscina
amb banc amb
hidromassatge...

Turisme
rural
al Parc
Natural
Situat dins del Parc Natural del
Montgrí, les illes Medes i el Baix
Ter, el Càmping Rifort ofereix
estades de llarga durada per
sèniors. La situació de
l'establiment permet l'accés a
peu tant a la platja com
al poble.

CA, ES, EN, FR
Sí
Abril a novembre

Casa rural envoltada de natura,
des d’on podreu descobrir el
paisatge, la història i la cultura de
la plana del Ter.
Passejades a peu, amb bicicleta,
amb carruatge o a cavall són
algunes de les moltes propostes
que trobareu per descobrir la
plana del Baix Ter.

Mas Ramades

Més informació:
Càmping Rifort
www.campingrifort.com

Descobreix
un món rural

Famílies, sènior, actiu

Famílies, sènior, actiu

Proposem al viatger dormir a la
nostra casa rural Mas Ramades,
on podrà degustar productes de
la terra Km 0 i conèixer de la mà
d’un guia local el Parc Natural del
Montgrí, Illes Medes i Baix ter i
descobrir la seva història.

Allotjament en
habitació doble,
esmorzar, visita
guiada, piscina,
pàrquing, wifi...

Més informació:
Possibilitat d’organitzar
ofertes amb activitats
lliures o amb guia
acreditat pel parc natural.
Mas Ramades
www.masramades.com

Ornitocaiac
al Ter

Famílies, grups
CA, ES, EN, FR
Sí
Primavera i tardor
Colomers

Paisatge de riu.
Sortida amb caiac i pel riu Ter
acompanyats d’un guia que ens
informarà sobre les diferents
espècies que veiem i sentim
durant el trajecte. Un cop arribem
a Verges, tornarem a Colomers
caminant, tot observant la flora.
És una visita guiada completa
per a totes les edats.

Més informació:

Més informació:

Mas Ramades
www.masramades.com

Mas Ramades
www.masramades.com
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Descobreix la natura

Ecoturisme
al Parc
Natural

Famílies, sènior, actiu
CA, ES, EN, FR

Rutes guiades a peu i amb
bicicleta per conèixer el patrimoni
natural, cultural i històric del Parc
Natural del Montgrí, les illes Medes
i el Baix Ter.

Senderisme
i activitats de
descoberta del
Parc Natural i de
l’Empordà
Famílies, sènior, actiu
CA, ES, EN, FR

Sí

Març a novembre

Gener a novembre

Allotjament i mitja
pensió.

Gaudeix del confort del nostre
hotel, situat al centre de l’Estartit,
a poca distància del port i del
passeig Marítim i dels punts d’inici
dels itineraris de descoberta del
Parc Natural.

Més informació:
Possibilitat d’organitzar ofertes en tot
tipus d’activitats lliures o amb
l’acompanyament de guies acreditats

L’Estartit
Guia, assegurança,
prismàtics.

Hotel Bell Aire
www.hotelbellaire.com

Més informació:
GAIA - Guies
www.gaiamoia.com

3 dies de
descoberta
del Parc Natural
del Montgrí,
les Illes Medes
i el Baix Ter
Sènior
Especial 50+
Pack especial
Activitats + Allotjament
A partir de 90,50€ per
persona
Passeig en vaixell, ruta
guiada a peu, ruta en
bicicleta elèctrica i 2
nits d'allotjament en
apartament per a 2
persones.

Activitats pensades per sèniors.
L’Estartit ofereix més de 14 rutes de
senderisme de diferents
dificultats, totes elles d’un gran
valor paisatgístic, cultural i natural.
També gaudireu d’una ruta en
“Burricleta”, la bicicleta elèctrica
que us permetrà arribar als racons
més interesants del Parc Natural
sense esforç.
El passeig en vaixell pel mig de la
reserva natural de les illes Medes
és una cita ineludible per
descobrir aquest fons marí tan
impressionant.
Més informació:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com
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Rutes guiades
a peu per
descobrir
vegetació i
fauna
Famílies, grups,
sènior, empreses
CA, ES, EN, FR
Sí
Tot l’any
Preu per grup
150 € + IVA

Itinerari guiat a peu per senders i
camins de fàcil accés. Aprendrem
a orientar-nos, a conèixer el
territori, a identificar els fruits
comestibles del bosc, a reconèixer
els sons dels ocells i a seguir
rastres dels mamífers dels nostres
boscos.
Tota una aventura! Complementarem la ruta i les explicacions
amb una mica de història de
pirates, contrabandistes i
bandolers.

Més informació:
GAIA - Guies
www.gaiamoia.com

Descobreix la natura

Famílies, sènior, actiu
4 dies d’allotjament
en apartaments per a
2/3 persones i les
activitats detallades a
la taula.

5 dies de descoberta per terra, mar i aire del Parc Natural. Si voleu gaudir d’una experiència única en plena
natura no us podeu perdre les activitats que us proposem!
Dia

Matí

Tarda

1

Passeig en vaixell i eco-senderisme

Eco-kayak

2

Burricleta

Burricleta

3

Snorkel a les Illes Medes

Paddel Surf

4

Descens en caiac pel riu Ter

Experiència pirata al Corsari Negre

5

Vol en globus

Ruta del vent

Més informació:
Estació Nàutica L’Estartit - Illes Medes
www.enestartit.com

Senderisme
al teu aire al
Parc Natural

Famílies, sènior, actiu
CA, ES, EN, FR, NL, IT
Sí, sota demanda
Juny a setembre

Amb la llibertat i la
independència que dóna
allotjar-te en una casa o
apartament al peu del Parc
Natural et proposem una sèrie
de rutes de diferents recorreguts,
dificultats i distàncies a fer
"al teu aire".

Sortida
guiada amb
caiac i
paddle surf
Famílies, sènior, actiu
CA, ES, EN, FR
Sí
Març a novembre

L’Estartit

Escola de vela, l’Estartit

Villa, casa o
apartament de 2 a 4
habitacions. A partir
de 2 nits.

Caiac, planxa,
armilles, rems,
assegurança, taxes i
embarcació suport.

Més informació:
Ceigrup Torrent API
apartamentosestartit.com

Descobreix el Parc d'una manera
ecològica i divertida, fes esport i
coneix els racons més bonics i
amagats de la nostra costa amb
un guia acreditat del parc.

Més informació:
Club Nàutic Estartit
www.cnestartites
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Descobreix la natura

Ruta guiada
a peu

Famílies, sènior, actiu
CA, ES, EN, FR
Sí
Tot l’any
L’Estartit
Guia, assegurança.

En aquesta ruta de senderisme
descobriràs la natura més genuïna
del Parc Natural en la seva vessant
del Montgrí, com també la
mil·lenària història que recorre tota
la muntanya. A través del seu camí
des de Torroella de Montgrí, una
ascensió sense dificultats
tècniques, arribaràs al coll de la
Creu, on gaudiràs de les primeres
vistes. Continuaràs pujant, ara per
un camí força pedregós, fent
ziga-zagues que et conduiran al
cim, al castell.

El Parc Natural
per terra,
mar i aire

Famílies, sènior, actiu
CA, ES, EN, FR
Sí
Abril a novembre
Hotel Medes II, l’Estartit
Allotjament en
habitació doble.

Més informació:

Més informació:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com

CA, ES, EN, FR
No
Març a octubre

Hotel Medes II
www.hotelmedes.com

Ruta guiada
en Segway

Caiac
de riu

Famílies, sènior, actiu

Coneixeu el Parc Natural del
Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter
des de tres perspectives i...pedaleu,
nedeu, voleu. Dos dies en pensió
completa a l'Hotel Medes II (3*) i
una passejada en burricleta pels
pobles medievals de l'Empordà,
una excursió en vaixell pel parc i la
seva reserva marina de les illes
Medes i un vol per veure des de
l'aire el parc natural, els camps
d'arròs, els pobles i campanars, els
aiguamolls,...

Anima’t a descobrir el riu Ter des de
l’aigua amb caiac, deixa’t envoltar
per la natura i observa la quantitat
de vida (vegetació, ocells, rèptils,
amfibis, etc.) que ens amaga el riu.
És un tram fàcil i molt divertit per fer
en família, amb molta vegetació a
ambdues ribes del riu. Tram de
Colomers a Verges.

Famílies, sènior, actiu
CA, ES, EN, FR
Sí
Tot l’any

Colomers

Gualta o l’Estartit

Caiac, rem, armilla.

Segway, casc i
monitor especialitzat.
Més informació:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com

14 Estades i activitats a la natura

Respectuós, fàcil i divertit. Així són
els Segway X2, una nova manera
de fer excursions per tot
l'Empordà. Amb aquest vehicle
elèctric podràs pujar muntanyes,
recórrer la platja, passejar pels
camins dels aiguamolls o pels
carrers d'una vila...
Apte per a totes les edats, s'aprèn
a conduir amb dos minuts i un
guia sempre t’acompanyarà per
fer-te algunes explicacions del
paisatge i donar-te assistència.
Més informació:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com

Descobreix la natura

Ruta en
Burricleta

Famílies, sènior, actiu
CA, ES, EN, FR
Autoguiada
Tot l’any
Gualta o l’Estartit

Burricleta, la bicicleta rural
elèctrica et portarà a través del
seu exclusiu sistema d'autoguiatge amb GPS a visitar els racons
més bonics i sorprenents del Baix
Empordà. Amb les rutes en
Burricleta podràs compartir amb
la teva parella, família o amics
una experiència entranyable
visitant el Baix Empordà, un dia
que recordaràs per sempre.

Pedala i
dorm
a la plana
del Montgrí
Famílies, parelles,
sènior, actiu

Dormir enmig de la natura al
Càmping Les Medes és possible.
I no només això, voleu visitar el
nostre parc natural sobre rodes?

CA, ES, EN, FR, DL

Nosaltres us lloguem les bicis
(tant normal com elèctriques)
i us facilitem tot de mapes amb
informació de la zona i què poder
veure a cada lloc.

No
Tot l’any
Càmping les Medes,
l’Estartit

Bicicleta elèctrica, GPS,
assistència tècnica.
Més informació:

Més informació:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com

Càmping les Medes
campinglesmedes.com

Autor : Montserrat Janoher

Cultura, tradició
i gastronomia
per terra i mar

Famílies, grups

Descoberta del Parc Natural en l’àmbit marí i terrestre, inclosa la zona rural.

CA, ES, EN, FR

Primer dia.- Senderisme pel Parc Natural fins arribar al castell de Montgrí, d’allà ens arribem a l’Ermita de
santa caterina, on farem visita guiada i dinarem.

Sí

Segon dia.- Des de la platja de l’Estartit, a primera hora del dia per veure sortir el sol i tot seguit una classe
guiada de Ioga. Esmorzar de pícnic amb productes locals. Després farem sortida amb vaixell des del port i
visita la costa del Montgrí i les Illes Medes, al final de la visita, ja al port, ens explicaran el Projecte Sepia.

Tot l’any

Tercer dia.- Visita amb carruatge a la Plana del Ter, tota la zona rural i la Pletera, veurem paisatge, territori així
com la flora típica de la plana.

Mas Ramades

Quart dia.- Visita guiada exclusiva a una propietat privada, Torre Bagura, Masia fortificada declarada BCIN.

Allotjament en casa
rural
Més informació:
Mas Ramades
www.masramades.com
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Vine i aprèn a...

Joc
d’arquers

Famílies

El Joc d'Arquers és una experiència única i trepidant que utilitza arcs autèntics i fletxes amb punta d'espuma.
Entraràs a un joc emocionant i ple d'acció que, a més, és per a tothom (que pugui obrir l’arc).

CA, ES, EN, FR

Sentiràs pujar l'adrenalina i viuràs una experiència vibrant i segura alhora, perquè l'impacte no fa mal.

Sí
Tot l’any
Gualta
Tot l’equipament
necessari.
Més informació:
info@enestartit.com | +34 972 750 699
www.enestartit.com

Vins del Montgrí,
amb Carles Xuriguera

Famílies, grups

Activitat d’enoturisme al Montgrí.

CA, ES, EN, FR

Visita guiada al Montgrí fins arribar a la vinya, on de la mà del propietari, ens explicarà la seva experiència i les
característiques de la vinya. La visita finalitzarà amb un tast del vi acompanyat de productes locals mentre
veiem pondre el sol.

Sí
Tot l’any
Mas Ramades
Visita guiada i tastet
de vi i producte local.
Més informació:
Mas Ramades
www.masramades.com
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Vine i aprèn a...

El Caganer

Famílies, grups,
individual i sènior.
CA

Coneix la tradició catalana del Caganer.
Us proposem una activitat totalment nova! per a nens i adults. Podreu conèixer de prop la fabricació
artesanal del Caganer, la seva història i tots els secrets.
A més a més també podeu pintar el vostre propi Caganer i emportar-vou-el a casa!

Sí
Maig a setembre
Hotel Medes II, L’Estartit

Més informació:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com

Altres activitats
de terra

Aventura
Robinson

Famílies, sènior,actiu
CA, ES, EN, FR

Viu l’experiència de desembarcar
a una cala perduda i tornar
caminant només amb l’ajuda
d’un mapa.

Primera part, sí.
Trekking, no.

Famílies, sènior, actiu

Classes individuals o amb grup
de tennis o pàdel.

CA, ES, EN, FR

Body Wave: Activitats de relaxació
en grup. Treball de la ment i
el cos.

Amb professor
Tot l’any

Maig a novembre

Complex Torre Gran
L’Estartit.

Medaqua, l’Estartit
Embarcació, mapa.
Més informació:

Més informació:

Medaqua
www.medaqua.com

Club Nàutic Estartit
www.cnestartites
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Viu el mar

Prova-ho,
hissa la
vela!

Famílies, sènior, actiu
CA, ES, EN, FR

El corsari
negre

Què sent un navegant de vela?

Famílies, sènior, actiu

Quines sensacions té al
desplaçar-se per la força del vent?

CA, ES, EN, FR

Vine i descobreix-ho!

Sí

Juliol i agost

Març a novembre

Port de l’Estartit

Escola de vela, l’Estartit

Ruta pirata
i beguda

Embarcació, armilla
salvavides,
assegurança.

Més informació:
Club Nàutic Estartit
www.cnestartites

Excursió
marítima en
barca
tradicional
Famílies, sènior,actiu
CA, ES, EN, FR
Març a octubre
L’Estartit

Gaudeix d'una agradable
sortida en una barca tradicional
les reduïdes mides de la qual
ens permetran d’oferir una ruta
a tocar de la costa per poder
observar amb detall els efectes
del mar i apreciar la Costa
Brava.

Aconsellem sempre
trucar el dia abans
per confirmar
estat de la mar i
horaris disponibles.
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Més informació:
Nautilus
www.nautilus.es

Bateig
d’immersió

Famílies (+12 anys),
grups, parella
CA, ES, EN, FR
Sí
Tot l’any
Aquàtica, l’Estartit.

Més informació:
+34 972 750 699
info@enestartit.com
www.enestartit.com

El Corsari Negre és una
embarcació de fusta tropical
com les antigues embarcacions
pirates.Navegant per tota la
Costa del Montgrí, arriba fins
a les Tres Coves on fent
transbordament a una
embarcació més petita s´endinsa
a l’interior de la cova. Un cop
visitada la Cova poden gaudir
d’un tranquil bany, i per últim
visitar les Illes Medes.

Voleu endinsar-vos a fons marí
per primera vegada? Voleu fer-ho
en un sol dia? Un bateig amb
nosaltres és la solució per poder
experimentar les primeres
sensacions com a submarinista.
L’activitat constarà de 3 apartats:
Un apartat teòric com a breu
introducció, una immersió
d’adaptació i familiarització a la
piscina i per acabar una immersió
al mar, sortint de port amb una
barca.

Més informació:
Aquàtica
www.aquatica-sub.com

Viu el mar

Escapada
Premium
al Parc
Natural

Descobreix
el fons marí
a les
Îles Medes

Famílies, sènior, actiu

Escapada Premium al Parc Natural
del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

Famílies, sènior, actiu

A partir de 752€

Veler Bavaria 46 & Hotel Spa 4
estrelles.

CA, ES, EN, FR

Veler amb capacitat per 9 persones +
patró, 1 dia 1 Habitació doble al mig de
la natura.

Sí
Maig a octubre

Vols flotar entre peixos?
Estar embolcallat per
l'extraordinària flora i fauna d'un
Parc Natural protegit i regenerat
des de fa 30 anys?
Amb Medaqua pots experimentar
plàcidament dins d'un dels espais
d'interès natural més importants de
la Mediterrània: les illes Medes.

L’Estartit
Màscara, tub, aletes,
neoprè i vaixell.
Més informació:
+34 972 750 699
info@enestartit.com
www.enestartit.com

Més informació:
Medaqua
www.medaqua.com

Flyfish

Famílies, actiu

Has volat alguna vegada sobre de l'aigua?

CA, ES, EN, FR

Puja a aquest estel inflable per a un màxim de 6 persones i gaudeix d'una experiència emocionant i
espectacular.

Sí

El disseny especial d'aquest model fa que la suma de la velocitat de l'embarcació, les onades i el vent el
aixequin l'aigua fent salts com un peix volador.

Maig a setembre

No t'ho pots perdre. Posa a prova la teva adrenalina!

Platja Gran de l’Estartit
Viatge de 20 minuts,
màxim 6 persones.
Plus
Més d’informations:
informació:
info@enestartit.com | +34 972 750 699
www.enestartit.com
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Viu el mar

Snorkel
a les
Illes Medes

Famílies, sènior, actiu
CA, ES, EN, FR
Sí
Març a octubre
L’Estartit
Equipament complet,
vaixell i monitor.

Deixa’t sorprendre pel món
subaquàtic que amaga la Reserva
Marina de les Illes Medes,
considerada la millor de tota
Europa. Et proposem 50 minuts de
snorkel amb la teva família o els
amics, gràcies als guies acreditats
que t’acompanyaran, podràs
descobrir l’espectacular hàbitat
que es troba sota la superfície
marina. Gaudeix d’un passeig en
vaixell pels seus illots, i deixa’t
captivar per la bellesa, tant
emergida com submergida
d’aquest entorn privilegiat.
Més informació:
+34 972 750 699
info@enestartit.com
www.enestartit.com

L’aventura
del Nautilus

Famílies, sènior, actiu
CA, ES, EN, FR
Tot l’any

Excursió marítima a la Reserva
Natural de les Illes Medes. Les
embarcacions Nautilus, a través de
les seves cabines submergides,
amb grans finestrals, ofereixen una
visió excepcional d´un fons marí ple
de vida.

Port de l’Estartit
Ruta per les Medes
i la Costa
Aconsellem sempre
trucar el dia abans per
confirmar
estat de la mar i
horaris disponibles

Més informació:
Nautilus
www.nautilus.es

Escapada
submarina

Actiu

3 dies d’immersió a la reserva natural de les illes Medes.

3 DIES I 2 NITS
PREU DES DE
118€/PERS.

Gaudeix de la reserva marina més important de la Mediterrània!

Allotjament en
apartament per
2 persones +
3 immersions.

Descobreix centenars d’espècies i gaudeix de les aigües cristal·lines d’un indret privilegiat de la Costa Brava.
Submergeix-te a Salpatxot, la Vaca o la Cova del Dofí i viu moments inoblidables sota l’aigua. Amb un equip
de guies i instructors al servei dels submarinistes i uns centres que disposen de tot el necessari per les
immersions, des d’instal·lacions per rentar i assecar l’equip d’immersió fins a equips complets d’immersió
per llogar.

Més informació:
Estació Nàutica
L’Estartit - Illes Medes
www.enestartit.com
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Viu el mar

Motos
d’aigua

Navegar en
veler pel
Parc Natural

Lloga la teva moto d’aigua per
explorar tots els racons del parc
natural per l’estartit i el seu entorn,
al mig de la costa brava.

Famílies, actiu
CA, ES, EN, FR

Els instructors de motos d’aigua, a
més d’explicar-te el seu funcionament, seran els encarregats de
dirigir la ruta guiada. És l’activitat
perfecte si el que busques és
aventura i una dosi d’adrenalina,
per gaudir del sol, en família o
amics, en un entorn immillorable.
Un viatge únic i especial.

Sí
Març a octubre
Platja Gran de l’Estartit
Ruta guiada en moto
d’aigua per 2
persones.

Famílies, sènior, actiu
CA, ES, EN, FR
Sí
Maig a setembre

Deixa't impulsar pel vent que
acarona el Parc Natural a les illes
Medes i a la costa del Montgrí.
A mans del monitor de vela de
Medaqua, aprèn a dur un veler o
simplement gaudeix del passeig,
les vistes i el bany, navegant com
i per on ja ho feien els pirates fa
més de 200 anys.

Medaqua, l’Estartit
Armilla salvavides,
veler.

Més informació:
+34 972 750 699
info@enestartit.com
www.enestartit.com

Més informació:
Medaqua
www.medaqua.com

Excursió
marítima

Famílies, sènior, actiu

Excursions amb barca. Endinsa’t a les coves i gaudeix de la calma de les cales. Una ruta en barca a tocar de la
costa per poder observar amb detall les meravelles de la Costa Brava.

CA, ES, EN, FR

Sortides en barca tradicional pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Sortida del Port de
l’Estartit, durada 1h45. Apata per tots els públisc. Màxim 20 persones per viatge.

Sí

Es fa una parada per bany els mesos d’estiu.
La barca compte amb uns observadors del fons marí.

Tot l’any
Moll de Llevant,
l’Estartit
Excursió marítima de 1h
45 min i parada per
bany.

Més informació:
+34 652 94 28 72 | info@creuers2mes2.com
www.creuers2mes2.com
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Viu el mar

Curs de
surf

Famílies, grups,
individual
CA, ES, EN, FR
Sí
Tot l’any
L’Estartit i platja de
Mas Pinell

Realitzem activitats basades en la optimització dels recursos naturals que ens rodegen i les hem adaptat a
programes orientats a l’aprenentatge i progressió del surf.
Disposem d’un entorn rural ideal per aquest tipus d’activitats, que ens purifica de les grans ciutats, cada cop més
massificades, on es viu envoltat d’estrès, moviment, soroll i gent presonera del seu temps. Realitzem cursos de
surf destinats a tots aquells que volen viure un experiència amb el mar.
Agrupem els alumnes segons la seva edat i nivells, nens a partir de 6 anys i adults.

Classe i material.
BABY SURFERS
(5-7 anys): 35€/sessió

SURF KIDS:
(8-14 anys): 35€/sessió

YOUNG SURFERS
(15-18 anys): 40€/sessió
ALL SURFERS
(+18 anys): 45€/sessió

Més informació:
info@enestartit.com | +34 972 750 699
www.enestartit.com

Illes Medes
a la vela

Altres
activitats
al mar

Famílies, actiu

Navega en veler per les Illes
Medes i la Costa Brava.

Famílies, sènior, actiu

CA, ES, EN, FR

Gaudeix de l’experiència de la
navegació a la vela.

CA, ES, EN, FR

Sí

Sí

Tot l’any

Març a novembre

Port de l’Estartit

Escola de vela, l’Estartit

Jetski
Flyboard
Curs d’apnea

Equip, assegurança,
taxes i instructor.
Més informació:

Més informació:

Nàutica Carreras
escolanauticacarreras.com

Club Nàutic Estartit
www.cnestartites
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T’hi esperem!

Autor : Diego Escobar

Per obterir més informació i les dades de les
empreses i els serveis que ofereixen
activitats a l’Estartit i Torroella de Montgrí:

Oficina de Turisme de l’Estartit:
Passeig Marítim, s/n · 17258
l’Estartit Tel. 972 75 19 10
info@visitestartit.com
www.visitestartit.com
Oficina de Turisme de Torroella de Montgrí
Carrer d’Ullà, 31 · 17257 Torroella de Montgrí
Tel. 972 75 51 80
info@museudelamediterrania.cat
www.museudelamediterrania.cat

www.visitestartit.com

