Dimarts 1 de setembre
DISFRUTA AMB EL PADDLESURF
Lloc: Windiscovery - Platja del Port Avinguda Mestral 34.
Hora: 10h
Descripció: Bateig de mar de Paddlesurf
amb explicació teòrico-pràctica de l´esport
i excursió a la Platja de Grifeu.
Preu: 30€
Observacions: Cal saber nedar.
Durada: 2 hores
+ info i inscripcions: Windiscovery 685 19 81 93 - info@windiscovery.com

Dimarts 1 de setembre
VISITA GUIADA: LES PLANTES
MEDICINALS I AROMÀTIQUES
DE L’ENTORN DE LLANÇÀ
Lloc: Oficina de Turisme de Llançà.
Hora: 18h
Descripció: La vegetació mediterrània es
caracteritza per les seves adaptacions a un
règim climàtic molt variable. En aquesta
sortida guiada es farà un itinerari per
l’entorn de Llançà i s’identificaran i es
donaran a conèixer les seves propietats. Al
final del recorregut es farà un taller pràctic
a la Oficina de turisme.
Preu: 2€- Donació integra a l’Associació
Platges Netes.
Observacions: Màxim de places: 20 pax.
Durada: 2 hores
+info i inscripcions: www.visitllanca.cat

Dimarts 1 i 8 de setembre i
divendres 11 de setembre
EBIKE ALBERA
Lloc: Oficina de Turisme.
Hora: 18h
Descripció: Recórrer d’una forma diferent
els espais naturals de Llançà i els seus
entorns en bicicleta elèctrica de muntanya, és una experiència diferent i divertida
que està a l’abast de tothom sigui quina
sigui la seva condició física, només cal un
requisit: saber anar en bicicleta.

Preu: 15€
Observacions: Màxim de places: 12 pax.
Durada: 2 hores
+ info i inscripcions: www.visitllanca.cat

Dimecres 2 de setembre
PASSEIG AMB BARCA PER
LA MAR D’AMUNT
Lloc: Club Nàutic Llançà.
Hora: Primer grup: De 10 a 11h /
De 11.30h a 12.30h
Descripció: Un passeig amb la barca de
l’escola Mar Brava de Llançà, un veler de 13
metres (dos grup de 6 persones) des de
Llançà costejant fins el nivell de Colera Portbou anada i tornada.
Preu: Gratuït
Observacions: Es recomana venir bé calçat
(esportives) i abrigat ja que al mar fa més
fred que a terra.
Durada: Entre 1h i 1h30min.
+ info i inscripcions: Escola Nàutica
Marbrava / 689 08 86 83 (Júlia)/
info@marbrava.com

Dimecres 2 de setembre
ANIMALONS DEL CAP DE CREUS
Lloc: Oficina de Turisme del Port
Hora: 10h
Preu: 3€ (2€ Donació a l’Associació Platges
Netes).
Descripció: La vegetació del Cap de Creus
amaga moltes sorpreses. Anirem des de
l’oficina cap a la ribera de Sant Carles per
buscar entre la vegetació amb l’ajuda de
plats de colors, caçapapallones… per poder
explicar els animalons de Llançà. És una
activitat familiar i participativa.
Observacions: Màxim de places: 20 pax.
Durada: 1h30
+ info i inscripcions: www.visitllanca.cat

