Pack Estiu

Escalada +
Cova des Coloms +
Coasteering

Multi-activitats a

Mallorca

ESCALADA
És una activitat per a totes aquelles persones que desitgen iniciar-se en el
món de l'escalada de manera segura, atretes per aquest esport però
desconeixent el seu interior. Consisteix en una sortida a un espai natural amb
vies d’escalada a l’aire lliure i tan sols ens resta experimentar les sensacions
d’un escalador.
Duració: de 4 hores
Requisits: Estar en forma y no tenir vertigen
Nivell: Fàcil
Material: Menjar i aigua. Roba còmode, calçat esportiu, banyador, tovallola,
crema solar i ulleres de sol.

COVA DES COLOMS
Aquesta activitat estiuenca combina un recorregut per la costa d’uns 60 minuts que ens
permetrà gaudir d’una platja verge i petites cales. Per endinsar-nos dins aquesta
meravellosa cova no més ho podrem fer des de la mar. Uns 10 minuts nedant serà
suficient i una vegada superada el seu petit accés, la cova ens sorprendrà amb estanys
interiors i grans formacions d’estalactites.

Duració: 4/5 hores
Requisits: Estar en forma, saber nadar i no tenir claustrofòbia.
Nivell: Fàcil
Material: Roba còmoda. Calçat adequat per caminar sobre terreny pedregós i
altre calçat tipus esportives velles que mullarem. Banyador i tovallola.

COASTEERING
Descobreix un paisatge típic mediterrani barreja de mar i muntanya, les
pintoresques cales i flora acabaran per arrodonir aquest recorregut.
Una travessia de psicobloc, salts, ràpel a la mar li donaran el xic d'aventura
Duració: 4 hores
Requisits: Estar en forma i saber nadar
Nivell: Fàcil
Material: Roba còmoda. Calçat adequat per caminar sobre terreny pedregós i
altre calçat tipus esportives velles que mullarem. Banyador i tovallola.
Places

Mínim 4

Preu per
persona

140€

Inclou

Guiatge, material necessari per realitzar la
activitat, assegurança d’accidents i
responsabilitat civil e IVA.

No inclou

Transport ni
menjar

Escull Aventura es reserva el dret de canviar el lloc de l’activitat en funció de les condicions de la mar o meteorològiques

