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Welkom
De gemeente Torroella de Montgrí en l’Estartit bevindt zich in de streek Baix
Empordà, in hartje Costa Brava, een zeer afwisselende omgeving met een grote
natuurlijke rijkdom.
Torroella de Montgrí en l’Estartit heeft
een oppervlakte van 66 vierkante
kilometer, een grote diversiteit aan
ecosystemen en landschappen; van
schitterende bergen zoals het
Montgrí-massief, de vlakte van de
Baix Ter tot aan de kust met als
blikvanger de Medes-eilanden.

De vlakte van de Baix Ter, de
Medes-eilanden en de Montgrí vormen een
geheel dat in 2010 tot Natuurpark werd
uitgeroepen – 68% van het park ligt binnen
de grenzen van Torroella-l’Estartit.

02 Verblijf en activiteiten in de natuur
Fotograaf : Albert Compaña

Everybody
is welcome

Activiteiten die zich aan de nieuwe tijden aanpassen

Fotograaf
XavierAguilera
Aguilera
Auteur : :Xavier

Torroella de Montgrí en l’Estartit is een gemeente
die langzaam is gaan groeien en zich aan de
nieuwe tijden heeft aangepast door bijvoorbeeld
het toeristische aanbod aan te passen aan de
ervaringen en behoeften van de gebruikers die
steeds veeleisender zijn en steeds afwisselendere
en specifieke smaken en hobby’s hebben.

De landschappelijke, culturele en artistieke
rijkdom maakt er een bestemming van waar u
het hele jaar door kunt genieten, zowel om er te
ontspannen tijdens een lange welverdiende
vakantie, als om er uitstapjes te maken en allerlei
sporten te beoefenen.
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Dankzij de speciale eigenschappen van
het erfgoed van deze streek, heeft de
gemeente er juist voor gekozen om het
landschap en de habitats te beschermen,
allemaal verschillend en met een grote
variëteit aan flora en fauna.
De bergen, de eilanden, de duinen, de
moerassen en wetlanden,
en het platteland zijn belangrijke
elementen voor het behouden van dit
rijke en unieke landschap.

Duurzaamheid
Hierdoor worden er al jaren lang verschillende
initiatieven op gang gezet om ervoor te zorgen dat
de toeristische activiteit van de gemeente en het
milieubehoud in perfecte harmonie leven met de
economische ontwikkeling.

Daarom wordt duidelijk op alle niveaus naar
duurzaamheid gestreefd (milieuvriendelijke
toeristische groei, mobiliteit, energiebesparing,
optimalisatie van het bosbeheer, herstel van
ruimtes...); voor de bevordering en bescherming van
natuurgebieden en de leefomgeving daarvan, en
de restauratie van elementen van het erfgoed in
deze gebieden zoals emblematische gebouwen,
routes en representatieve plaatsen.

Het bewijs van onze inspanningen zijn de officiële
erkenningen die we hebben ontvangen.

Best of Seaside 2019

GOLD

Gold Award
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2019

Locatie

Torroella de Montrgí en
l’Estartit ligt in het hart van
de Costa Brava, daarom zijn
de verbindingen met de rest
van de kustplaatsen erg
goed, ook met Girona,
Barcelona en de Franse
grens.

Hoe komt u er:

França

GR92/E12, Wandelpad langs de
Middellandse Zee, Route van de Ter.
Cap de Creus

Figueres

Eurovelo 8 Mediterranean Route,
Pirinexus, Route van de Ter.

AP-7
C-31

N-II

L’Estartit

Torroella de Montgrí
Girona
AP-7

Regelmatige busdiensten vanuit
Barcelona, Girona en de
belangrijkste plaatsen van de
Costa Brava (SARFA en AMPSA).
Illes Medes

Flaçà

AVE/TGV naar Girona (45 km),
naar Figueres (39 km).

C-31

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

Barcelona
N-II

Informatie over wandel- en fietsroutes
vindt u op visitestartit.com
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Het aantal en de afwisseling van de zee- en landhabitats, de culturele landschappen van het Montgrí-massief, de Medes-eilanden en de wetlanden van
de Baix Empordà werden in 2010 tot Natuurpark
uitgeroepen. Een gebied van 8192 hectare waar zich
drie verschillende natuurgebieden bevinden.
Het park omvat verschillende landschappen en habitats en een rijk erfgoed waarin u goed de historische
ontwikkeling van de streek kunt zien, vanaf de oude
steentijd tot heden. De bescherming gaat hier perfect
samen met het behoud van traditionele gewoontes,
zoals de landbouw en activiteiten gerelateerd aan
actief en ontdekkingstoerisme, wandelen, de verkenning van de zeebodem, fietsen...
Fotograaf : Inès Zaldivar

Het Natuurpark van de Montgrí,
de Medes-eilanden en de Baix Ter ontving
eind 2016 het prestigieuze Europese
handvest voor duurzaam toerisme.
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Watersporten

Routes ter
ontdekking

Zon en
strand

Dankzij de jachthaven van
l’Estartit kunnen er talrijke
watersporten worden gedaan,
waarvan duiken het populairst
is. L’Estartit is dankzij het
behoud van de rijkdom van de
zeebodem één van de
bekendste duikgebieden van
de Middellandse Zee
geworden.

In het natuurpark zijn er
minstens twintig routes om
het gebied en het erfgoed
ervan te ontdekken. Routes
die zowel te voet als op de
fiets kunnen worden
afgelegd en die zowel door
de bergen als over de vlakte
of langs de kust lopen. Het
gaat om routes met een
variabele
moeilijkheidsgraad en
tijdsduur.

Bij de gemeente hoort een 15,1
km lange kustlijn verdeeld in
een 5,4 km lang zandstrand en
een 9,7 km lang rotsgebied.

Snorkelen, kajakken, zeilen,
windsurfen, kitesurfen en
peddelsurfen zijn ook sporten
die door de jachthaven van
l’Estartit worden aangeboden.
Daarnaast is het mogelijk om
de zeebodem te bekijken vanaf
een van de daarvoor
aangepaste boten.

Veel van deze routes
verbinden met gemeentes
in de buurt, maar ook met
langeafstandsroutes zoals
het fietspadennetwerk
Pirinexus, de Route van de
Ter, de GR-92 en het
netwerk van de regio’s van
de Alt en de Baix Empordà.

De stranden van fijn zand en
ondiep water zijn voor iedereen
geschikt. Ze beschikken over
basisvoorzieningen en boeien
die het zwemgedeelte van het
watersportgebied scheiden.
Bovendien vindt u er langs de
boulevard, die naast het strand
loopt, diverse speeltuinen en
rustplaatsen.
De stranden Ter Vell, Pletera en
Mas Pinell horen ook bij het
natuurpark en onderscheiden
zich door hun natuurschoon.
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Toeristisch
aanbod

Wij bieden u met de diversiteit aan landschappen, diensten en
faciliteiten van onze gemeente een groot aanbod toeristische
activiteiten en accommodaties aan.

Met deze mogelijkheden kunt u de natuur en zee ontdekken, avonturen beleven,
dingen leren, van het landschap genieten en deelnemen aan onze feesten, tradities
en culturele activiteiten.
Het aanbod aan ervaringen die wij u hier voorstellen zijn bestemd voor iedereen en
wordt geclassificeerd volgens het profiel van het publiek en de verschillende soorten
activiteiten.

Fotograaf : Diego Escobar

Naar het avontuur!

Laseravontuur

Gezinnen, groepen
CA, ES, EN, FR
Ja
Het hele jaar
Gualta
Alle nodige uitrusting.

Lol gegarandeerd!
Nadenken, rennen, zich verstoppen, kruipen en gillen! Met het laserspel ga je net een stapje verder dan met
paintball. Avontuur, strategieën en emoties, maar zonder de inslag van kogels of grote beschermingen,
eenvoudiger en geschikt voor alle lichamelijke condities. De gebruikte technologie is infraroodstralen, dezelfde
als die gebruikt worden voor de afstandsbediening van de tv. De activiteit is dan ook geheel ongevaarlijk en
laat geen afval achter in het milieu. De spelen zijn erg afwisselend en kunnen aangepast worden. Alles wat er
in het veld gebeurt wordt in het geheugen van de pistolen geregistreerd zodat de resultaten na afloop kunnen
worden bekeken.
Een verrassende activiteit, geschikt voor het hele gezin, vrienden, vrijgezellenfeesten, bedrijfsuitjes… Het
belangrijkste om te winnen is de krachten te bundelen en in groepsverband spelen. Begin je ook de kriebels te
krijgen? Het eigenlijke spel duurt een uur, maar de activiteit in zijn geheel 90 minuten. Hierbij inbegrepen is de
training en de korte pauzes met uitleg tussen de verschillende spelen door.

Meer informatie:
info@enestartit.com / +34 972 750 699
www.enestartit.com

Ballontocht
over de
Empordà

Hípica
Mas
Paguina

Gezinnen, senioren,
actief

Beleef het avontuur van een ballontocht over de Empordà!

CA, ES, EN, FR

De tochten vinden het hele jaar door plaats, aangezien elk jaargetijde zijn bijzondere charme heeft en de
bezoekers een ander landschap laat zien.

Ja
Het hele jaar
Colomers, Verges
Ballontocht, ontbijt,
cava, foto’s,
verzekering.

Meer informatie:
Globus Empordà
www.globusemporda.com
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Ontdek de natuur

Fietstocht
onder
begeleiding
van een
gids
Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR
Ja
Het hele jaar
L’Estartit

De eenvoudige fietsroute over
een vlak gebied brengt ons van
L’Estartit naar Torroella de Montgrí
en onthult onderweg talrijke
wetenswaardigheden over de
geologische formaties van het
Montgrí-massief, de verschillende
olijf- en appelboomgaarden die
zo typisch zijn voor deze streek en
de indrukwekkende monding van
de rivier de Ter.

Meer informatie:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com

CA, ES, EN, FR
mogelijkheid om
lessen te nemen
Het hele jaar
Gualta

Senioren, groepen,
alleenreizenden
CA, ES, EN, FR

Geniet van een weekje golfen in
een schitterende natuurlijke
omgeving op een aantal van de
beste banen in Europa.

Ja
April tot december
Hotel Medes II, L’Estartit
7 dagen halfpension in
Hotel Medes II
(3-sterren) en zes
dagen golfen (banen:
Perelada, Empordà
Links, Empordà Forest,
Pitch & Putt Par3, Platja
de Pals en PGA
Catalunya).

Meer informatie:
Hotel Medes II
www.hotelmedes.com

Manege
Mas
Paguina

Pitch
and
Putt
Gezinnen, senioren,
actief

Golfen
in Empordà

De 18-holes golfbaan is, met de
gebruikelijke bunkers, meren en
ruime greens, een waar genot
voor golfliefhebbers en een
uitdaging voor golfspelers van
alle niveaus. Het belangrijkste
voordeel voor beginners is het feit
dat het op deze Pitch & Putt niet
verplicht is om een handicap te
hebben. Iedereen heeft dan ook
toegang tot de golfbaan na een
aantal lessen te hebben gevolgd.

Familien, Groepen

Gecombineerde tocht te paard en
met een huifkar

Het hele jaar

Route/uitstapje/bezoek/tocht
waarbij paard-en-wagen wordt
gecombineerd met paardrijden,
allemaal samen, met het gezin of
in groepsverband. Alle leden van
het gezin of van een groep worden
verdeeld en kunnen ervoor kiezen
om met onze paard-en-wagen
mee te gaan of op een van onze
prachtige paarden te rijden.

Hípica Mas Paguina

Greenfee en driving
range.
Meer informatie:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com
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Meer informatie:
Hípica Mas Paguina
www.hipicamaspaguina.com

Ontdek de natuur

Kleiner
gezinscamping

Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR
Maart tot november
Uitleen van boeken,
aangepaste
voorzieningen,
zwembad met
whirlbank…

Camping Rifort ligt in het
Natuurpark Montgrí, Medes-eilanden en Baix Ter en biedt
lange-verblijfstarieven voor
senioren.
Dankzij de gunstige ligging zijn
zowel het strand als het dorp
vanaf de camping te voet
bereikbaar.

Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR
Ja
April tot november

Landelijk pension in boerenhoeve:
een goede plek om de natuur, de
geschiedenis en de cultuur van
het stroomgebied van de rivier Ter
te leren kennen. Wandel- en
fietstochten en excursies per koets
of te paard zijn slechts een aantal
van de mogelijke manieren om de
streek Baix Ter te ontdekken.

Mas Ramades

Meer informatie:
Càmping Rifort
www.campingrifort.com

Ontdek
Mas Ramades

Gezinnen, senioren,
actief

Landelijk
toerisme
in het
natuurpark

Ontdek het platteland. We stellen de
reizigers voor om op onze vakantieboerderij Mas Ramades te logeren. Hier
kunnen ze niet alleen de streekproducten proeven, maar ook onder
begeleiding van een gids het
Natuurpark van de Montgrí, zijn
geschiedenis en de vlakte ontdekken.
Dit arrangement bevat een verblijf van
minimaal twee nachten op basis van
logies en ontbijt en een gratis
rondleiding door het Natuurpark van de
Montgrí en de vlakte. Daarnaast worden
onze gasten in de gelegenheid gesteld
om streekproducten te proeven en te
waarderen hoe de verse producten
smaken en wat de kleine producenten
uit de omgeving voortbrengen.

Accommodatie in
tweepersoonskamer,
zwembad,
parkeergelegenheid,
wifi...

Meer informatie:
Mogelijkheid om activiteiten op
maat te organiseren, inclusief
tochten met gids door
het natuurpark.
Mas Ramades
www.masramades.com

Vogels
kijken
in kajak
op de Ter
Gezinnen, groepen

Rivierlandschap.

Lente en herfst

Excursie in kajak over de rivier Ter
met een gids die ons vertelt over
de verschillende vogelsoorten die
we onderweg horen en zien.
Nadat we in Verges zijn aangekomen, lopen we terug naar
Colomers, waarbij we uitleg
krijgen over de lokale flora.

Colomers

Deze excursie met gids is
geschikt voor alle leeftijden.

CA, ES, EN, FR
Ja

Meer informatie:

Meer informatie:

Mas Ramades
www.masramades.com

Mas Ramades
www.masramades.com
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Ontdek de natuur

Ecotoerisme
in het
natuurpark
Gezinnen, senioren,
actief

CA, ES, EN, FR
Ja

Wandel- en fietsroutes onder
begeleiding van een gids om het
natuurlijke, culturele en historische erfgoed van het Natuurpark
Montgrí, Medeseilanden en Baix
Ter te ontdekken.

Wandelingen
en activiteiten ter
ontdekking van
het natuurpark
en van de Empordà
Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR
Maart tot november

Geniet van het comfort van ons
hotel in het centrum van L’Estartit,
in de buurt van de haven, van de
boulevard en van het vertrekpunt
voor de routes ter ontdekking van
het natuurpark.

Logies en halfpension.

Januar tot november

Meer informatie:
Mogelijkheid om allerlei activiteiten
met of zonder begeleiding
door bevoegde gidsen te organiseren

L’Estartit
Gids, verzekering,
verrekijker.

Hotel Bell Aire
www.hotelbellaire.com

Meer informatie:

GAIA - Guies
www.gaiamoia.com

3 dagen op
verkenning
in natuurpark
Montgrí, Illes
Medes en
Baix Ter
Senioren

Speciaal voor 50+
Speciaal pakket
Accommodatie +
activiteiten
Vanaf € 90.50 per
persoon.
Boottocht, wandeling
met gids, excursie met
elektrische fiets en 2
overnachtingen in
appartement voor 2
personen.

Activiteit bestemd voor senioren.
In L’Estartit kun je meer dan 14
wandelroutes volgen met een
verschillende moeilijkheidsgraad,
maar stuk voor stuk van bijzondere
landschappelijke, culturele en
natuurlijke waarde. Je kunt ook
een tochtje maken op de
‘Burricleta’, een elektrische fiets
waarmee je zonder inspanning de
meest interessante hoekjes van
het natuurpark kunt bereiken. Een
boottocht door het natuurreservaat van de Medes-eilanden is de
beste manier om het indrukwekkende onderwaterleven van dit
gebied te ontdekken.
Meer informatie:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com
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Wandelroutes
met gids om
de flora en
fauna te
ontdekken
Gezinnen, groepen,
senioren, bedrijven
CA, ES, EN, FR
Ja
Het hele jaar

Prijs per groep
€ 150 + btw

Begeleide wandelingen over
makkelijk toegankelijke paden en
wegen. We leren ons oriënteren,
verkennen de omgeving, leren
eetbare bosvruchten te herkennen, alsook het gezang van
verschillende vogelsoorten en de
sporen van de zoogdieren die in
deze streek leven. Een echt
avontuur! De wandeling en de
uitleg over de natuur wordt
aangevuld met diverse historische
verhalen over piraten, smokkelaars en struikrovers.
Meer informatie:

GAIA - Guies
www.gaiamoia.com

Ontdek de natuur

Ontdek
natuurpark
Montgrí, Illes
Medes en
Baix Ter
Gezinnen, senioren,
actief
5 dagen en 4 nachten
Prijs vanaf € 401/pers.
* Inbegrepen bij de
prijs zijn 4 overnachtingen in een
appartement voor 2/3
personen en de
hieronder genoemde
activiteiten.

Als je op zoek bent naar een unieke ervaring, dan mag je deze activiteit niet missen!
Dag

Middag

Ochtend

1

Boottoch en eco-wandeltocht

Eco-kanotocht

2

Burricleta

Burricleta

3

Snorkelen bij de Medes

Peddelsurfen

4

Kanotocht over de rivier de Ter

Expeditie met de Zwarte Boekanier

5

Ballonvaart

Ruta del vent

Meer informatie:
Estació Nàutica L’Estartit - Illes Medes
www.enestartit.com

Wandelen
op eigen houtje
in het Natuurpark
Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR, NL, IT
Ja, op aanvraag
Juni tot september

De vrijheid en onafhankelijkheid
van een verblijf in een huis of
appartement aan de voet van
het natuurpark biedt u de
mogelijkheid om op eigen houtje
diverse routes met verschillende
moeilijkheidsgraden en afstanden af te leggen.

Kajak-of
Peddelsurftochten
onder
begeleiding
Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR
Ja
Maart tot november

L’Estartit

Zeilschool, L’Estartit

Villa, huis of
appartement met
2 tot 4 kamers.
Vanaf 2 nachten.

Kajak, SUP-board,
reddingsvest,
peddels, verzekering,
belastingen en
begeleidingsboot.

Meer informatie:
Ceigrup Torrent API
apartamentosestartit.com

Ontdek het natuurpark op een
milieuvriendelijke, sportieve en
vermakelijke manier!
Een bevoegde parkgids toont
u de mooiste en meest afgelegen
plekjes van onze kust.

Meer informatie:
Club Nàutic Estartit
www.cnestartites
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Ontdek de natuur

Wandeltocht
onder
begeleiding
van een
gids
Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR
Ja
Het hele jaar
L’Estartit
Gids, verzekering

Tijdens deze wandelroute ontdekt
u de onvervalste natuur van het
natuurpark aan de kant van de
Montgrí en de eeuwenoude
geschiedenis die overal in het
gebergte aanwezig is. Vanuit
Torroella de Montgrí komt u via
een eenvoudig te bewandelen
stijgend pad bij de Coll de la Creu,
waar u kunt genieten van het
eerste uitzicht. Als u verder
bergopwaarts loopt langs een
kronkelig, nogal steenachtig pad
komt u uit bij de top, bij het kasteel.

Het natuurpark
over land,
zee en lucht
Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR
Ja
April tot november
Hotel Medes II, l’Estartit
Accommodatie in
tweepersoonskamer.

Meer informatie:

Meer informatie:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com

Kajakken
over de
rivier

Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR
Nee
Maart tot oktober
Colomers

Erforschen Sie den Naturpark
Montgrí, Medes-Inseln und Baix Ter
aus drei Blickwinkeln: vom
Drahtesel, vom Boot und vom
Ballon aus. Zwei Tage Vollpension
im Hotel Medes II (3 Sterne), dazu
ein E-Bike-Ausflug durch die
mittelalterlichen Orte im Empordà,
ein Bootsausflug durch das
Seereservat der Medes-Inseln und
eine Ballonfahrt über den
Naturpark mit seinen Reisfeldern,
Dörfern, Kirchtürmen und
Feuchtgebieten.

Hotel Medes II
www.hotelmedes.com

Tochten met
segway door
het natuurpark
van de Montgrí,
de Medes-Eilanden
en de Baix Ter
Ontdek de rivier de Ter vanaf het
water met een kajak. Laat u door
de natuur omgeven en bekijk de
hoeveelheid leven die de rivier
verhult (vegetatie, vogels, reptielen,
amfibieën, enz.).
Het is een gemakkelijke route die
heel leuk is om met het gezin te
doen. Aan beide rivieroevers is er
een weelderige plantengroei. Route
van Colomers naar Verges.

Kajak, peddel,
zwemvest.

Meer informatie:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com

14 Verblijf en activiteiten in de natuur

Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR

Mogelijkheid om
lessen te nemen
Het hele jaar
Gualta o l’Estartit
Greenfee en driving
range eschikt voor
elke leeftijdstructeur.

Milieuvriendelijk, gemakkelijk en
leuk. Dat is de Segway X, een
nieuwe manier om een excursie
door de Empordà te maken. Met
dit elektrische voertuig kunt u
bergen beklimmen, over het
strand, over de paden langs
wetlanden of door de dorpsstraten
rijden... Geschikt voor alle
leeftijden. U leert er in twee
minuten mee te rijden en een gids
vergezelt u om u te vertellen over
het landschap en u zo nodig te
helpen.
Meer informatie:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com

Ontdek de natuur

burricleta
Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR
nee (zelf rijden
met gps)
Het hele jaar
Gualta o l’Estartit

Burricleta, de landelijke elektrische
fiets, brengt u door middel van zijn
exclusieve gps-begeleidingssysteem naar de mooiste en meest
verrassende plekjes van de Baix
Empordà.
Tijdens de tocht met de Burricleta
brengt u met uw partner, gezin of
vrienden een onderhoudend
bezoek aan de Baix Empordà.
Een dag om nooit te vergeten.

Fietsen en
overnachten
op de Montgrívlakte
Gezinnen, koppels,
senior, actief
CA, ES, EN, FR, DL
Nee
Het hele jaar
Càmping les Medes,
l’Estartit.

Midden in de natuur overnachten
is mogelijk bij Camping Les Medes.
En dat niet alleen: heb je zin om
ons natuurpark op de fiets te
verkennen?
Wij verhuren je de fietsen (zowel
gewone als elektrische) en geven
je kaarten van de streek, alsook
alle informatie over de
bezienswaardigheden.

elektrische fiets, gps,
technische hulp.
Meer informatie:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com

Cultuur, traditie
en gastronomie,
zowel op land
als op zee

Meer informatie:
Càmping les Medes
campinglesmedes.com

Fotograaf : Montserrat Janoher

Gezinnen, groepen

Den Naturpark in seinen Lebensräumen Meer und Land einschließlich des ländlichen Bereichs entdecken.

CA, ES, EN, FR

Erster Tag: Wanderung durch den Naturpark bis zur Burg Montgrí, von dort geht es weiter zur Einsiedelei Santa
Caterina, die wir besichtigen und wo wir Mittag essen.

Ja
Het hele jaar

Mas Ramades

Zweiter Tag: Vom Strand in l‘Estartit im Morgengrauen, um den Sonnenaufgang zu sehen und gleich
anschließend eine Yogastunde unter Anweisung. Frühstücks-Picknick mit Erzeugnissen aus der Region.
Danach brechen wir vom Hafen zu einer Schiffsrundfahrt auf und besuchen die Montgrí-Küste und die Illes
Medes.
Zum Abschluss des Ausflugs wird uns wieder im Hafen das Projekt Sepia vorgestellt. Dritter Tag: Kutschfahrt
durch die Ter-Ebene, das gesamte ländliche Gebiet und la Pletera, wir erleben Landschaft, das Land sowie die
typische Flora der Ebene. Vierter Tag: Exklusive Besichtigung mit Führung auf einem Privatanwesen, Torre
Bagura, einem unter Denkmalschutz stehenden befestigten Gutshof.

Landelijke
huisvesting.
Meer informatie:

Mas Ramades
www.masramades.com
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Kom en leer

Boogschuttersspel

Gezinnen, groepen

Het booggschuttersspel is een unieke, opwindende ervaring waarbij echte bogen en pijlen met een punt van
schuim worden gebruikt.

CA, ES, EN, FR

Je doet mee aan een spannend spel vol actie dat bovendien voor iedereen (die de boog kan spannen)
geschikt is.

Ja

Je voelt hoe de adrenaline door je lichaam giert en beleeft een opwindende ervaring die, doordat de inslag
geen pijn doet, ook nog eens veilig is.

Het hele jaar
Gualta
Alle nodige uitrusting

Meer informatie:
info@enestartit.com | +34 972 750 699
www.enestartit.com

De wijnen van Montgrí,
met Carles Xuriguera

Gezinnen, groepen

Wijnexcursie in Montgrí.

CA, ES, EN, FR

Bezoek met gids aan Montgrí op weg naar een wijngaard, waar de eigenaar ons zal vertellen over zijn
ervaringen met de wijnteelt en de kenmerken van de lokale wijngaarden. Aan het eind van het bezoek, tegen
zonsondergang, kunnen we wijnen proeven, vergezeld van lokale specialiteiten.

Ja
Het hele jaar
Mas Ramades
Rondleiding en
wijnproeverij en
lokale producten.

Meer informatie:
Mas Ramades
www.masramades.com
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Komm en leer

De Caganer

Gezinnen, groepen,
alleenreizenden en
senioren

Ontdek de Catalaanse traditie van de Caganer, een kerstfiguurtje dat zo wordt genoemd (de letterlijke
betekenis is schijter) omdat hij in die houding wordt voorgesteld.

CA

We stellen je een geheel nieuwe activiteit voor kinderen en volwassenen voor. Je kunt van dichtbij de ambachtelijke productie van de Caganer, de geschiedenis en alle geheimen van deze figuur leren kennen.

Ja

Bovendien kun je ook je eigen Caganer verven en mee naar huis nemen!

Van Mei tot September
Hotel Medes II, L’Estartit

Meer informatie:
info@enestartit.com
+34 972 750 699
www.enestartit.com

Andere
activiteiten
aan land

Expeditie
Robinson

Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR

Beleef het avontuur om in een
afgelegen baai te worden afgezet
en enkel met behulp van een
kaart te voet de weg terug te
vinden.

Eerste deel wel.
Trekking niet.

Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR

Tennis- of padellessen, privé of in
groepsverband. Body Wave:
ontspanningsactiviteiten in
groepsverband.
Oefening van de geest en het
lichaam.

Mit Leraar
Het hele jaar

Mai tot november

Sportcomplex Torre
Gran, L’Estartit.

Medaqua, l’Estartit
Boot, Kaart
Meer informatie:

Meer informatie:

Medaqua
www.medaqua.com

Club Nàutic Estartit
www.cnestartites
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Leef de zee

Hijs
de,
zeilen!
Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR
Ja

De
Zwarte
boekanier

Wat ervaart een zeiler?
Welk gevoel heeft hij wanneer hij
door de kracht van de wind wordt
voortbewogen?
Ontdek het zelf!

Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR
Juli en augustus

Maart tot november

Nautilus (l’Estartit)

Zeilschool, L’Estartit

Piratenroute en drankje

Boot, reddingsvest,
verzekering

Wij raden u aan van
tevoren te bellen om te
informeren naar de
staat van de zee en
de beschikbare
rondvaarten.

Meer informatie:
Club Nàutic Estartit
www.cnestartites

Traditionele
boottocht

Gezinnen, senioren,
actief

CA, ES, EN, FR
Maart tot oktober
L’Estartit

Geniet van een aangenaam
uitje op een traditionele kleine
boot waarmee we een tocht
langs de kust kunnen maken,
van dichtbij kunnen zien wat de
effecten van de zee zijn en van
de Costa Brava kunnen
genieten.
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Meer informatie:
Nautilus
www.nautilus.es

Waterdoop

Gezinnen (vanaf 12 jaar),
groepen en koppels
CA, ES, EN, FR
Ja

Het hele jaar
Aquàtica, l’Estartit.

Meer informatie:
+34 972 750 699
info@enestartit.com
www.enestartit.com

De Zwarte Boekanier (Corsari
Negre) is een schip van tropisch
hout net als de piratenschepen
van vroeger. Dit schip neemt je
mee langs de Costa de Montgrí
tot je bij de Drie Grotten (Tres
Coves) aankomt. Daar stap je
over op een kleiner bootje
waarmee je een grot kunt
bezoeken. Na het bezoek aan de
grot kun je even heerlijk zwemmen, waarna de rondvaart wordt
afgesloten met een bezoek aan
de Medes-eilanden.

Wil je voor het eerst in zee gaan
duiken? Wil je het in één dag doen?
Dan is onze waterdoop de ideale
oplossing om een eerste ervaring
als duiker op te doen. De activiteit
bestaat uit 3 delen: Een theoretisch
deel als korte inleiding, een
kennismakings- en oefenduik in
het zwembad en tot slot een duik
in zee, vanaf een boot die vanuit
de haven vertrekt.

Meer informatie:
Aquàtica
www.aquatica-sub.com

Leef de zee

Premium
uitje naar
het
Natuurpark
Gezinnen, senioren,
actief
Vanaf € 752

Premium uitje naar het Natuurpark van de Montgrí, de
Medes-eilanden en de Baix Ter.
Zeiljacht geschikt voor 9 personen,
1 dag
1 tweepersoonskamer midden in
de natuur

Ontdekking
van de zeebodem
rondom de
Medes-Eilanden
Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR
Ja

Wilt u tussen vissen zwemmen?
Omringd door de indrukwekkende
flora en fauna van een sinds 30 jaar
beschermd en geregenereerd
natuurpark?
Met Medaqua kunt u genieten van
een van de belangrijkste natuurgebieden van de Middellandse Zee: de
Medes-eilanden.

Mei tot oktober
L’Estartit

Meer informatie:
+34 972 750 699
info@enestartit.com
www.enestartit.com

Duikbril, snorkel,
zwemvliezen,
neopreen pak, boot.

Meer informatie:
Medaqua
www.medaqua.com

Flyfish

Gezinnen, groepen,
alleenreizenden

Heb je wel eens boven het water gevlogen?

CA, ES, EN, FR

Stap op deze opblaasbare vlieger voor maximaal 6 personen en geniet van een spannende, spectaculaire
ervaring. Het speciale ontwerp van de flyfish zorgt ervoor dat de vlieger door de combinatie van de
snelheid van het vaartuig, de golven en de wind zich als een vliegende vis boven het water voortbeweegt.

Ja

Dit mag je gewoon niet missen. Voel de adrenaline door je lichaam gieren!

Mei tot september
het grote strand
van L’Estartit.
Rit van 20 minuten,
maximaal 6 personen.
Plus
Meerd’informations:
informatie:
info@enestartit.com | +34 972 750 699
www.enestartit.com
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Leef de zee

Snorkelen
bij de
Medes-Eilanden
Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR
Ja
Maart tot oktober
L’Estartit
Complete uitrusting,
boot en instructeur.

Laat u verrassen door de onderwaterwereld die schuilgaat in het
zeereservaat van de Medes-eilanden,
dat het beste van heel Europa wordt
beschouwd. We stellen u voor om 50
minuten met het hele gezin of met
vrienden te gaan snorkelen onder
begeleiding van bevoegde gidsen
die u de indrukwekkende habitat
onder water doen ontdekken. Geniet
van een boottocht langs de eilandjes
en laat u fascineren door het
natuurschoon, zowel boven als onder
water, van deze bevoorrechte
omgeving.

Meer informatie:
+34 972 750 699
info@enestartit.com
www.enestartit.com

Op avontuur
met de
Nautilus
Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR
Het hele jaar

Boottocht door het natuurreservaat
rond de Medeseilanden.
De boten van Nautilus bieden
dankzij de grote ramen van de
onderwatercabines een
uitzonderlijk zicht op het rijke
onderwaterleven.

Nautilus (l'Estartit)
Rocht langs de
Medeseilanden en
de kust
Wij raden u aan van
tevoren te bellen om
te informeren naar de
staat van de zee en
de beschikbare
rondvaarten.

Meer informatie:
Nautilus
www.nautilus.es

Duik
trip

Aktiv

3 dagen duiken bij het natuurreservaat rond de Medes-eilanden.

3 dagen en
2 nachten
Prijs vanaf €118/pers.

Bezoek het belangrijkste zeereservaat van de Middellandse Zee! Hier kun je honderden vissoorten ontdekken en
genieten van het kristalheldere water op deze bevoorrechte plek aan de Costa Brava. Kom duiken bij Salpatxot, la
Vaca of de Cova del Dofí voor een onvergetelijke ervaring onder water.

Incl. overnachting in
appartement voor
2 personen +
3 duiksessies

De duikers hebben een team van gidsen en instructeurs tot hun beschikking. Onze centra hebben alles wat
duikers nodig hebben, van voorzieningen voor het wassen en drogen van het duikmateriaal tot complete
duikuitrustingen om te huren.

Meer informatie:
Estació Nàutica
L’Estartit - Illes Medes
www.enestartit.com
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Leef de zee

Jetski

Gezinnen, groepen,
alleenreizenden
CA, ES, EN, FR
Ja
Maart tot oktober
Het grote strand van
l’Estartit.
Jetskitocht onder
begeleiding van een
gids voor 2 personen.

Zeilen
in het
Natuurpark

Huur een jetski om alle hoekjes
van het natuurpark, L’Estartit en de
omgeving, in het hart van de
Costa Brava, te verkennen.
De jetskileraren leggen je niet
alleen uit hoe de jetski’s werken,
maar begeleiden je ook tijdens de
route. Het is de perfecte activiteit
als je op zoek bent naar avontuur
en een dosis adrenaline, om met
het gezin of met vrienden in een
schitterende omgeving van de
zon te genieten. Een unieke en
bijzondere reis.

Meer informatie:
+34 972 750 699
info@enestartit.com
www.enestartit.com

Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR
Ja
Mei tot september
Medaqua, l’Estartit

Laat u voortbewegen door de
wind die in het natuurpark langs
de Medes-eilanden en de kust
van de Montgrí waait.
Leer onder begeleiding van de
zeilinstructeur van Medaqua hoe
er met een zeilboot moet worden
gevaren of geniet simpelweg van
de tocht, het uitzicht en een frisse
duik. Zeil zoals meer dan 200 jaar
geleden de piraten hier deden.

Reddingsvest,
zeilboot.

Meer informatie:
Medaqua
www.medaqua.com

De Boot Fadrí

Gezinnen, senioren,
actief

CA, ES, EN, FR
Ja

Boottochten.
Neem een kijkje in de grotten en geniet van de rust van de baaitjes. Een boottocht langs de kust om de
wonderen van de Costa Brava tot in de details te ontdekken.
Tochtjes met een traditionele boot door het Natuurpark van de Montgrí, de Medes-eilanden en de Baix Ter.
Vertrek vanuit de haven van L’Estartit, duur 1 uur en 45 minuten. Geschikt voor elk publiek. Maximaal 20 personen
per tocht. In de zomer wordt er een zwempauze ingelast.

Het hele jaar

Moll de Llevant,
l’Estartit.

Meer informatie:
+34 652 94 28 72 | info@creuers2mes2.com
www.creuers2mes2.com
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Leef de zee

Surflessen

Familien, Gruppen,
Individuen
CA, ES, EN, FR
Ja
Het hele jaar
L’Estartit i platja de
Mas Pinell

Wij bieden activiteiten aan die gericht zijn op een optimaal gebruik van de natuurlijke rijkdommen in onze
omgeving, die we gebruiken voor cursussen om (beter) te leren surfen.
Onze landelijke omgeving is ideaal voor dit soort activiteiten, waarmee we ons even kunnen losmaken van de
grote stad, die steeds drukker wordt en waar we omgeven zijn door stress, drukte, lawaai en mensen die slaaf zijn
van de klok.
We geven cursussen voor iedereen die de zee op een intensieve manier wil ervaren. De deelnemers worden
ingedeeld naar leeftijd en niveau (kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen).

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

Meer informatie:
info@enestartit.com | +34 972 750 699
www.enestartit.com

Medeseilanden
per
zeilboot
Gezinnen, senioren,
actief
CA, ES, EN, FR

Andere
activiteiten
aan en op
het water
Maak een zeiltocht langs de
Medes-eilanden en de Costa
Brava. Geniet van een
onvergetelijke zeilervaring.

Gezinnen, senioren,
actief

CA, ES, EN, FR

Ja

Ja

Het hele jaar

Maart tot november

Escola Nàutica
Carreras, l’Estartit.

Zeilschool, L’Estartit

Meer informatie:
Nàutica Carreras
escolanauticacarreras.com
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Uitrusting, verzekering,
belastingen en
instructeur.

Jetskitochten
Flyboard
Vrijduikcursus

Meer informatie:

Club Nàutic Estartit
www.cnestartites

We wachten op u!

Fotograaf : Diego Escobar

Voor meer informatie en de contactgegevens
van de bedrijven die in L’Estartit en Torroella
activiteiten aanbieden kunt u terecht bij:

VVV-kantoor L’Estartit
Passeig Marítim, s/n · 17258
l’Estartit Tel. 972 75 19 10
info@visitestartit.com
www.visitestartit.com
VVV-kantoor 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

