
ACTIVITATS
DE MUNTANYA

ESTARTIT
BAIX EMPORDÀ
Activitat recomanada  
a partir de 12 anys.

DECRIPCIÓ DEL PROGRAMA

17€
per persona

(IVA inclòs)

Consultar preu per a grups superiors a 40 pax.

2,5
HORES

Valua Travel S.L. GC002685     C/Muralla de Sant Llorenç, 37. 4rt 1ª - CP 08302, Mataró     www.valuatravel.com

INCLOU

ALTRES ASPECTES

PREUS AUTOCARS

Truca al

937 551 607
HORARI D’ATENCIÓ: 8:30h -18:30h

Vols que et truquem nosaltres?
Fes click AQUÍ i et truquem en breu

Escriu a 

16 PLACES 
30 PLACES
40 PLACES
60 PLACES
72 PLACES

      

 
PREUS FINALS 
iva 10% inclòs
 

info@valuatravel.com

Us presentem l’activitat estrella per a realitzar en grup aquesta primavera, 
promovent l’activitat física, descobrint l’Empordà més ignot i creant cohesió 
de grup. La Burricleta és una bicicleta elèctrica amb pedaleig assistit.

Hem dissenyat unes rutes per facilitar la descoberta dels racons i les his-
tòries més interessants. Totes les rutes tenen identificat un recorregut, la 
distància, el desnivell i els diferents elements que s’hi van trobant i estan 
classificades amb nivells de dificultat (alt-mig-baix) i de recomanació (medie-
val, natural, paisatgístic, etc.) de forma que cada grup pugui decidir quina és 
la ruta que més li convé en cada moment.

20 KM

Compatible 
amb activitat 

Multiaventura

!

- Guia acreditat oficial del Parc Natural. 
- Vehicle de seguiment tota la ruta.
- Gratuïtats per a professors.

- Monitors amb un ràtio de 1:6 a 10
- Accés espai verd i lavabos
- Possibilitat d’incloure un pic-nic.
- Activitat combinable amb la ruta de “Pirates 

a la vista” amb una excursió a les Illes Medes 
amb el Nautilus amb visió submarina  
(cost extra). 

BURRICLETA

Ruta 1: Parc Natural
La ruta comença a Gualta, al Centre Burricleta del Baix Empordà. Anirem 
resseguint l’últim tram del riu Ter fins arribar a la Gola del Ter. Arribarem a la 
platja salvatge de Pals.

Ruta 2: Pirates a la vista!
Sortirem de Gualta i recorrerem la riba esquerra del riu Ter. Continuarem cap 
a l’Estartit passant per un espai únic recuperat gràcies a un projecte LIFE de 
la Unió Europea. Tornarem per Torroella, creuarem el riu Ter i tornarem cap 
al centre.

Viu la
Natura 

al màxim!

05

Gola del Ter
06

Riu Ter

03

Molí de Pals

04
Basses d’en Coll

01
Ocitània

02

Gualta

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

415 € 
435 € 
460 € 
510 € 
650 € 
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