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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, 
la nostra plantilla consta de tècnics esportius 
especialitzats en cadascuna de les activitats 
i productes que oferim. Segons normativa vigent: Decret 
56/2003, Lleis 1/2000 i 3/2008

Totes les activitats estan dirigides per Llicenciats 
en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i directors 
de lleure. Alhora els tècnics tenen la titulació 
corresponent. Segons DECRET LEGISLATIU 56/2003

PRESENTACIÓ

ESPORTEC OUTDOOR SPORT S.L. som una empresa 
de serveis esportius i agència de viatges creada amb la intenció 
de fomentar la pràctica esportiva i l’esperit d’aventura.

ESPORTEC PRESENTACIÓ & ÍNDEX
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ESTADES D'AVENTURA

PORT DEL COMTE 
& VALL DE LORD

ACTIVITATS INCLOSES:

 » CAIAC A LA LLOSA DEL CAVALL

 » CIRCUITS ACROBÀTICS I TIROLINES

 » EXCURSIONISME, TRÈKKING

 » TALLER I CURSA D’ORIENTACIÓ

 » JOCS DE NIT

 » ESPORTS CONVENCIONALS

 » TUBBIES

 » INICIACIÓ A L’ESCALADA I EL RAPEL EN ROCA

 » ESCALADA EN ROCÒDROM

 » GOLF (CAMP DE 9 FORATS)

ALLOTJAMENTS

 
REFUGI BAGES 
PORT DEL COMTE 
www.refugibages.cat

PLACES

45

ALBERG 
EL MIRADOR 
PORT DEL COMTE 
www.albergmirador.com

PLACES

220

HOTEL 
GOLF NATURA 
PORT DEL COMTE 
www.hotelgolfnatura.com

PLACES

65

ALBERG TORRE 
DEL BARÓ 
SANT LLORENÇ DE MORUNYS 
www.torredelbaro.com

PLACES

50

El complex de l’estació d’esquí del Port del Comte no 
es limita a oferir activitats d’hivern. Durant la resta de 
l’any brinda tot un seguit de possibilitats en un entorn 
de muntanya tranquil i proper.  

La Vall de Lord ens ofereix un paratge pirinenc verge, 
ideal per fer-hi excursions de tot tipus o bé iniciar-se 
en l’escalada. 
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ESTADES D'AVENTURA

ALT PIRINEU

ACTIVITATS INCLOSES:

 » VISITA AL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’AIGUA 
DE TAVASCAN (CENTRAL HIDROELÈCTRICA)

 » CAIAC EN AIGÜES TRANQUIL·LES

 » DISSENY I REALITZACIÓ D’UNA RUTA 
DE TREKKING

 » ESCALADA I RAPEL EN ROCA.

 » CURSA D’ORIENTACIÓ

 » VIVAC

 » TALLERS DE FLORA DE LA ZONA

 » JOCS DE NIT I NIT MUSICAL

 » ESPORTS TRADICIONALS

ALLOTJAMENTS

REFUGI 
LA PLETA DEL PRAT 
www.tavascan.net/la-pleta/refugi-de-la-pleta

Us proposem una estada a un refugi a peu de pistes 
“Pleta del Prat”, en una estació gairebé en exclusiva pel 
vostre grup al Parc Natural de l’Alt Pirineu.

PLACES

50

HOTEL 
LLACS DE CARDÓS 
www.llacscardos.com

Us proposem una estada a un hotel al magnífic poble 
de Tavascan. L’encant del poble i el seu entorn, ens 
permetran gaudir d’unes estades memorables

PLACES

50

Altes muntanyes, refugi d’espècies amenaçades, 
i uns paisatges espectaculars formen el parc natural 
més gran de Catalunya, a cavall de les comarques 
del Pallars Sobirà i de l’Alt Urgell.

Tavascan, envoltat d’altes muntanyes, refugi 
d’espècies amenaçades, i uns paisatges 
espectaculars dins el parc natural de l’Alt Pirineu, 
el més gran de Catalunya, a cavall de les comarques 
del Pallars Sobirà i de l’Alt Urgell.
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ACTIVITATS INCLOSES:

 » CAIAC AL MAR

 » PADDLE SURF (SUP)

 » SNORKEL

 » JOCS DE PLATJA

 » CURSA D’ORIENTACIÓ

 » FLANQUEIG LITORAL I COASTERING 
(BARRANQUISME MARÍTIM)

 » JOCS DE NIT

 » OUTDOOR COOPERATIU

 » OLIMPÍADA ESPORTIVA

ALLOTJAMENTS

CÀMPING TRILLAS 
www.campingtrillas.com

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.

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 descobrir-los 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. 

ESTADES DE MAR I ESPORTS AQUÀTICS

COSTA DAURADA
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PREUS ESTIU 2019
DEL 22 DE JUNY AL 26 DE JULIOL

 » Gratuïtats pels monitors de grup 
Un monitor per cada 10-15 alumnes

 » Allotjament en règim de pensió completa 

 » Assegurança d’accidents i responsabilitat civil

 » Tècnics per totes les activitats d’aventura 
(els monitors del grup hauran de fer 
d’ajudants)

 » IVA

 » Esmorzar i dinar del primer dia

 » Transport d’anada i tornada

INCLÒS NO INCLÒS

NECESSITEU NOMÉS EL MONITORATGE 
PER LES ACTIVITATS TÈCNIQUES?

ESTADA DE 
5 DIES / 
4 NITS

205€  
PREU PER ALUMNE

ESTADA DE 
7 DIES / 
6 NITS

300€  
PREU PER ALUMNE

NECESSITEU TÈCNICS PER 
TOTES LES ACTIVITATS I MONITORS 

LES 24 HORES?

ESTADA DE 
5 DIES / 
4 NITS

260€  
PREU PER ALUMNE

ESTADA DE 
7 DIES / 
6 NITS

355€  
PREU PER ALUMNE
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PER QUÈ ESPORTEC

EQUIP ESPORTEC
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. 

SISTEMA DE TREBALL
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!  

SEGURETAT
FORMACIÓ CONSTANT 
Constantment formant-nos 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 €

En els accidents en les pistes d’esquí està inclòs el rescat i la 
primera atenció al centre mèdic de les pistes. Per les 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. 

DISSENY 
ACTIVITAT 

& PRESSUPOST 
(DATA, ALLOTJAMENT, 

ACTIVITATS…)

CONFIRMACIÓ 
DE L’ACTIVITAT

CONTRACTE 
+ BESTRETA

DETALL 
DE L’ACTIVITAT 

(HORARIS, MATERIAL, 
MENÚS…)

ACTIVITAT VALORACIÓ FACTURA 
FINAL

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



INFORMACIÓ I RESERVES

T. 635 199 126
ensenyament@esportec.net
www.esportec.net


