ACTIVITATS DE MAR
CURS 2021–2022
ESPORTEC / ESPORTEC.NET

PROTOCOL COVID–19
Esportec garantirà el compliment de la normativa vigent que estableixin
els organismes de Salut en el moment de les Estades. Tot i que poden
anar variant en funció del moment en que ens trobem, en podem
destacar els següents:

» Control prèvi i documentació a presentar dels
alumnes participants
» Compliment de les ràtios/grups de convivència
» Distàncies recomanades per a les activitats
i zones comunes
» Higiene de mans i ús adequat de mascaretes
si s’escau
» Preses de temperatura a alumnes, tècnics
i professors
» Desinfecció del material tècnic
» Distància recomanada dels llits en els allotjaments

* El personal d’ESPORTEC tindrà la formació específica per a les mesures
i protocols enfront el Covid-19, tal com ho estableix la normativa vigent.
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PRESENTACIÓ & ÍNDEX

PRESENTACIÓ
ESPORTEC OUTDOOR SPORT S.L. som una empresa de serveis
esportius (C-433) i agència de viatges (GC-4023) creada amb la intenció
de fomentar la pràctica esportiva i l’esperit d’aventura.
La nostra especialitat són les Activitats Físico
Esportives en el Medi Natural, i és per això que volem
donar a conèixer les possibilitats que ofereix el nostre
entorn, ja sigui al mar o a la muntanya.
Per tal de poder garantir la millor qualitat, preu
i control, duem a terme totes les activitats nosaltres
mateixos, sense intermediaris.
Volem que les nostres aventures siguin úniques
i originals, respectant sempre el medi que ens envolta.

Per això, treballem contínuament en dissenyar nous
productes i sortides, per tal que pugueu descobrir els
indrets més idíl·lics de les nostres contrades.
Per oferir el màxim professionalisme i qualitat en els
nostres serveis, totes les activitats estan dirigides per
Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
i directors de lleure. Els tècnics disposen de les
titulacions pertinents segons normativa vigent:
Decret 56/2003, Lleis 1/2000 i 3/2008

ESCOLA
D’ESQUÍ
PORT DEL COMTE
TAVASCAN
PORT AINÉ
LA MOLINA
LA MASELLA

PORT DEL COMTE
VALL DE LORD
BÀSCARA
PENYAFORT

PENEDÈS
TARRAGONA

COSTA DAURADA
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COSTA DAURADA

ESTADES DE MAR
I ESPORTS AQUÀTICS
COSTA DAURADA

A les estades de Mar 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 descobrirlos 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.
Proposem diferents opcions de jornades
multiactivitat, per passar un dia d’aventura,
o bé estades, que es dissenyen de forma
personalitzada per a cada centre en funció
dels gustos i/o necessitats d’aquests.

Demaneu el vostre plànning i pressupost sense compromís!

ESPORTEC / ESPORTEC.NET
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COSTA DAURADA

ITORATG
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ESTADES DE MAR
ACTIVITATS DEL PAQUET BÀSIC

»
»
»
»
»
»
»
»

CAIAC AL MAR
PADDLE SURF (SUP)
SNORKEL + COASTERING
JOCS DE PLATJA
CURSA D’ORIENTACIÓ — RAID D’AVENTURA
JOCS DE NIT
OUTDOOR COOPERATIU
OLIMPÍADA ESPORTIVA

TEMPORADA BAIXA

SETEMBRE — OCTUBRE — ABRIL — FINS L’11 DE MAIG

2 DIES + 1 NIT
3 DIES + 2 NITS
4 DIES + 3 NITS
5 DIES + 4 NITS
TEMPORADA ALTA

DE L’12 DE MAIG AL 22 DE JUNY

2 DIES + 1 NIT
3 DIES + 2 NITS
4 DIES + 3 NITS
5 DIES + 4 NITS

INCLÒS

NO INCLÒS

» Dinar del primer dia

» Gratuïtats pel professorat

Un professor per cada 15-20 alumnes

» Allotjament en règim de pensió completa
» Assegurança d’accidents i responsabilitat civil
» Tècnics per totes les activitats i monitors
les 24 hores
» Talonaris d’autofinançament

93€
153€
213€
260€

» Transport d’anada i tornada
Consultar preus a la pàgina 45

» Activitats complementàries
Consultar preus i disponibilitat

» Pensió completa extra: 35€

» IVA

ESPORTEC / ESPORTEC.NET
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160€
235€
260€
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COSTA DAURADA

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES
Aquestes són activitats que podeu afegir a la vostra estada.
Tots aquests preus son addicionals al preu de l’estada.
ACTIVITATS CULTURALS

» VILA ROMANA DELS MUNTS
» PORT DE TARRAGONA

» VISITA A LA TARRAGONA ROMANA
» HORT DE LA SÍNIA (PARC AGROECOLÒGIC)

ACTIVITATS ESPORTIVES
» JUNGLE TRECK

DURADA

PREU / ALUMNE

3h
1,5 h
2h
1,5 h
3h
1,5 h

16,50€
18€
20€
20€

PARC D’AVENTURA

» VOLTA EN VAIXELL
» VOLTA EN VAIXELL + SNORKEL
» INICIACIÓ AL SUBMARINISME

A PISCINA

» VELA
» “BANANA”
» TALLER DE CASTELLS

CONSULTAR
CONSULTAR

2–3 h

AMB ELS CASTELLERS DE VILAFRANCA

TOT EL DIA

PORT AVENTURA

3€
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA

45€
50€

L’ACTIVITAT A PORT AVENTURA INCLOU:

» Gratuïtats pel professorat Un professor per cada 15-20 alumnes
» Transport des de l’allotjament fins
Port Aventura

» Dinar (Ticket Plus)
» Monitoratge (un monitor suport per grup)
» IVA

JORNADES MULTIACTIVITAT
TAMARIT
JORNADA
MULTIACTIVITAT 1

JORNADA
MULTIACTIVITAT 2

CAIAC DE MAR +
PADDLE SURF (SUP)
+ ESPORTS DE PLATJA

CAIAC DE MAR +
PADDLE SURF (SUP)
+ COASTERING +
SNORKEL

18,50€

22€

INCLÒS

» Activitats
» Tècnics esportius per totes les activitats
» Assegurança d’accidents i responsabilitat civil
» IVA
» Es divideix el grup en 2 o 3 subgrups i de forma
rotatòria tots els alumnes fan totes les activitats

ESPORTEC / ESPORTEC.NET
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ACTIVITATS I JORNADES MULTIACTIVITATS

FORMACIONS PER A CENTRES
D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS
CAFE / CAFEM / AAFE

COSTA DAURADA
Una formació teòrico–pràctica on els alumnes dissenyen, creen
i desenvolupen l’estada de mar des del paper d’organitzadors,
sempre supervisats pels nostres formadors/tècnics.

L’ESTADA INCLOU

» ALLOTJAMENT

» ACTIVITATS

» XERRADES

» FORMADORS ESPECIALISTES
PER LES ACTIVITATS

· KAYAK DE MAR

· LES ACTIVITATS FÍSIQUES AL MAR

· PADDLE SURF & BIG-SUP

» MATERIAL ESPECÍFIC

· COASTERING & SNORKEL

· ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS
FÍSIQUES AL MEDI NATURAL

· TEAMBUILDING
· ACTIVITAT DE VELA (estades de 4-5
dies)
· INICIACIÓ AL SUBMARINISME
Suplement a consultar

TEMPORADA BAIXA

TEMPORADA ALTA

DE L’12 DE MAIG AL 22 DE JUNY

SETEMBRE — OCTUBRE — ABRIL — FINS L’11 DE MAIG

1 NIT + 2 DIES
2 NITS + 3 DIES
3 NIT + 4 DIES
4 NIT + 5 DIES

95€
160€
235€
260€

1 NIT + 2 DIES
2 NITS + 3 DIES
3 NIT + 4 DIES
4 NIT + 5 DIES

NO S’INCLOU EL DINAR DEL PRIMER DIA I EL TRANSPORT

Pensió completa extra: 35€

ESPORTEC / ESPORTEC.NET

105€
176€
258€
286€
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COSTA DAURADA

ALLOTJAMENTS
CÀMPING
CÀMPING
TAMARIT BEACH TRILLAS
www.tamarit.com

www.campingtrillas.com

Situat a la platja de Tamarit, prop del
castell, amb una gran platja de sorra
fina apta per realitzar-hi tot tipus
d’activitats. L’allotjament es fa en
bungalows o similar.

Situat darrere del castell de Tamarit.
Dista uns 300 m. de la platja de Tamarit,
amb una gran platja de sorra fina apta
per realitzar-hi tot tipus d’activitats.
L’allotjament es fa en bungalows o
similar.

SUPLEMENT DE 6 € CADA PENSIÓ.

CÀMPING
GAVINA

www.campinggavina.com
Situat a primera línia de mar, a la Costa
Daurada, gaudeixi d’una immensa,
preciosa i tranquil·la platja. L’allotjament
es fa en bungalows o similar.

PROPOSTA
DE TRANSPORT
Aquí us presentem una proposta per tramitar-vos
el transport. Els preus són per l’anada i tornada.
» Preus per a grups majors de 35 alumnes
i estades de més d’1 dia
» IVA inclòs

» Consultar pressupost exacte per grups
especials
» Els preus inclouen tots els desplaçaments
necessaris per a l’estada

COSTA DAURADA
DES DE COMARQUES
DE BARCELONA

23€

DES DE COMARQUES
DE GIRONA

34€

DES DE COMARQUES
DE LLEIDA

ESPORTEC / ESPORTEC.NET
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DELTA DE L'EBRE

ITORATG
ON
E
M

24
HORES

ESTADES DE MAR
TEMPORADA ÚNICA

ACTIVITATS DEL PAQUET BÀSIC

» VOLTA EN VAIXELL + VISITA A UNA
MUSCLERA (MIRADOR BADIA DE L’AMPOLLA)
» CAIAC AL MAR
» PADDLE SURF (SUP)
» JOCS DE PLATJA
» CURSA D’ORIENTACIÓ — RAID D’AVENTURA
» JOCS DE NIT
» OUTDOOR COOPERATIU
» OLIMPÍADA ESPORTIVA

3 DIES + 2 NITS

175€

4 DIES + 3 NITS

250€

5 DIES + 4 NITS

265€

ACTIVITAT OPCIONAL

» TUNA TOUR EXPERIENCE		

15€

INCLÒS

NO INCLÒS

» Dinar del primer dia

» Gratuïtats pel professorat

Un professor per cada 15-20 alumnes

» Allotjament en règim de pensió completa
» Assegurança d’accidents i responsabilitat civil
» Tècnics per totes les activitats i monitors
les 24 hores
» Talonaris d’autofinançament

ES

» Transport d’anada i tornada
Consultar preus a la pàgina 47

» Activitats complementàries
Consultar preus i disponibilitat

» Pensió completa extra: 35€

» IVA

ESPORTEC / ESPORTEC.NET
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DELTA DE L'EBRE

ALLOTJAMENTS
CÀMPING
L'AUBE

CÀMPING
L'AMPOLLA

CÀMPING
NÀUTIC

Càmping i Bungalows en la desembocadura de l’Ebre, possibilitat de
gaudir en família de la tranquil·litat
i de l’entorn.

Càmping situat a la mateixa platja de
més de 2 km de sorra al bonic poble
pesquer de l’Ampolla a la porta de
l’espectacular Parc Natural del Delta
de l’Ebre.

Situat al costat de l’Ametlla de Mar,
en una petita cala rodejada de pinars
amb accés directe i unes terrasses
per acampar a primera línia de mar.
Disposem de bungalows i parcel·les,
quatre piscines, pistes de tenis i
paddle, zona infantil, bar-restaurant i
supermercat.

www.campinglaube.com

www.campingampolla.es

www.campingnautic.com

CÀMPING
L'AMETLLA

www.campingametlla.com
El càmping Ametlla està situat al costat
del mar, amb accés directe a dues
cales, en un espai d’interès natural i un
clima envejable. A prop del Delta de
l’Ebre i de Port Aventura (Tarragona).

PROPOSTA
DE TRANSPORT
Aquí us presentem una proposta per tramitar-vos
el transport. Els preus són per l’anada i tornada.
» Preus per a grups majors de 35 alumnes
i estades de més d’1 dia
» IVA inclòs

» Consultar pressupost exacte per grups
especials
» Els preus inclouen tots els desplaçaments
necessaris per a l’estada

DELTA DE L’EBRE
DES DE COMARQUES
DE BARCELONA

27€

DES DE COMARQUES
DE GIRONA

38€

DES DE COMARQUES
DE LLEIDA

ESPORTEC / ESPORTEC.NET

29€
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ESPORTEC

PER QUÈ ESPORTEC

EQUIP ESPORTEC

SISTEMA DE TREBALL

PROFESSIONALITAT

Atenció personalitzada per professionals amb molta
experiència des del primer moment.

CREATIVITAT

Disposem d’un equip jove i emprenedor amb inquietuds per
crear i dissenyar novetats constantment. Allò que funciona
ens agrada i la recerca ens fa créixer.

SUPORT TÈCNIC

Tècnics durant TOT el transcurs de l’estada* i/o
activitat que garanteixen l’èxit total i asseguren un bon
desenvolupament per tal que no t’hagis de preocupar
de res.
* En estades de cicle inicial, no està inclós el Servei 24h.

COMPROMÍS

Compromís amb l’objectiu de desenvolupar les millors
estades i/o activitat de la seva vida!

GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI
AL TEU COSTAT EN TOT EL PROCÉS!

DISSENY
ACTIVITAT
& PRESSUPOST
(DATA, ALLOTJAMENT,
ACTIVITATS…)

CONFIRMACIÓ
DE L’ACTIVITAT

CONTRACTE
+ BESTRETA

DETALL
DE L’ACTIVITAT
(HORARIS, MATERIAL,
MENÚS…)

ESPORTEC / ESPORTEC.NET

ACTIVITAT

VALORACIÓ

FACTURA
FINAL
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ESPORTEC

SEGURETAT

CONDICIONS
I PAGAMENTS

FORMACIÓ CONSTANT

L’equip d’Esportec està en formació constant per tal
de gestionar el risc i poder reaccionar correctament
en totes les possibles situacions durant les nostres
activitats.

PLANS ALTERNATIUS

Totes les activitats estan dutes a terme per
personal d’ESPORTEC per això davant una situació
excepcional de mala metereologia, estat de la mar,
la neu… podem adaptar-nos i trobar alternatives a
l’alçada segons cada situació. Totes les activitats i/o
estades tenen dissenyats PLANS ALTERNATIUS

ASSEGURANÇA

Els accidents esdevinguts en el transcurs de les
activitats tutelades per l’empresa disposen de la
cobertura obligatòria per a activitats en el medi
natural. Cobertures en cas d’accident:
»
»
»
»
»

Despeses de rescat: fins a 6.000 €
Assistència sanitària: fins a 6.000 €
Incapacitat permanent: fins a 6.000 €
Mort per accident: fins a 6.000 €
Responsabilitat civil: fins a 602.000 €

GARANTIES I CONDICIONS GENERALS

Els preus de les propostes són per a grups de mínim
30 alumnes i per als dies laborables dins del
calendari escolar. En cas de grup menor o per a dies
festius fora del calendari escolar, consultar preus i
disponibilitat.
Es pagarà el 30% del preu previst de l’estada
en el moment en què s’estipuli en contracte, amb
la finalitat de fer efectiva la reserva.
El 70% restant es pagarà després de rebre
la factura corresponent durant l’estada.
Les possibles anulacions i/o canvis quedaran
estipulades segons el contracte que hauran de firmar
ambdues parts per a efectuar la reserva.

TALONARIS D'AUTOFINANÇAMENT

Els talonaris d’autofinançament són una opció gratuita
per als centres d’ensenyament que permeten que els
alumnes es financiin el seu viatge.

En els accidents a pistes d’esquí està inclòs el rescat,
la primera atenció al centre mèdic de les pistes i si cal,
el trasllat en Ambulància a un hospital de Catsalut. Per
a segones visites.
Per a segones visites o malalties s’utilitzaran els
serveis i centres de Catsalut. A més, segons la
normativa referent a les agències de viatges, oferim
una garantia de fins a 100.000 € en cas d’insolvència
o fallida.

El funcionament és molt senzill: una butlleta de
col·laboració on es sorteja un cap de setmana
per a 2 persones a l’estació d’esquí de Port del Comte.
Estan pensats per estades de més d’un
dia i el 100% dels diners que es recapten són
per als alumnes.

ESPORTEC / ESPORTEC.NET

INFORMACIÓ I RESERVES

T. 635 199 126
ENSENYAMENT@ESPORTEC.NET
WWW.ESPORTEC.NET
ESPORTEC / ESPORTEC.NET

