
16 de juliol – Sortida en Caiac pel Ter

Hora i punt de trobada: a les 8:00 al pàrquing de l’estació de Renfe de Mataró. 

Recorregut:  Mataró (C-32) – Arenys de Mar – Tordera N-II – AP7 direcció Girona – Sortida 6

(Olot/Banyoles) – Gi 634 Colomers - Parc del Ter, Carretera Costa Brava s/n.

Descripció de la sortida:  Tram de Colomers a Verges

És un tram fàcil i molt divertit per fer en família, amb molta vegetació a ambdues ribes del riu. Es

poden veure fàcilment ocells, tortugues d’aigua o mamífers, sempre en funció de l’estació.

Es fa amb Kayak de 2 o 3 places (també es pot arribar a baixar 4 persones si hi ha 2 nens petits). Els

kayaks són molt estables, però tot i així és normal que us mulleu una mica.

Un cop a Verges, una furgoneta ens espera per tornar-nos a la base de Colomers.

Temps: 2h aproximat

PREUS: 
25€ Adult / 15€ nens de 6 a 14 anys /  5€ Nens menors de 6 anys

Preu família de 2 adults + nen (de 4 a 8 anys):   50€ (el nens anirà amb dos adults)

Preu família 4 membres (2 Adults + 2 nens):     75€

***És obligatori saber nedar, tot i que portarem armilles.



Què cal portar: 

•Banyador o uns pantalons que puguem mullar.

•Calçat tancat que es pugui mullar (esportives velles, crocs, escarpins, etc.)

•Samarreta tèrmica o licra que puguem mullar.

•Roba de recanvi i tovallola per fer el canvi de muda quan acabem l’activitat.

•Si portem ulleres alguna cinta per agafar-les i no perdre-les.

•Ulleres de sol, crema solar, alguna cosa per beure.

Què inclou l'activitat: Lloguer del material, i assegurança

Coordinador: Núria Cabré  - nuriacabre@hotmail.com 

El trasllat es farà en cotxes particulars

***Reunió prèvia: dijous 6 de juliol a les 20:00 al local social de la UEC de Mataró.


