
EXPERIÈNCIES VELA_GEN WIND PREU

PRODUCTE.01 SORTIDA AMB CREUER 57,00 €

Ref. V1

Descripció

Dies activitat

Hora activitat

Durada 3 hores

Persones Màxim 6 px.

Observacions

Material útil Banyador 

per a l'activitat Material snorkeling (si el tens)

Crema Solar, gorra o barret. 

Tovallola

Tallavents o jaqueta per si la climatologia és adversa. 

Sandàlies de goma o neoprè. (no xancleta)

Muda de recanvi

Zona activitat Gen Roses (veure plànol ubicació)

(punt de sortida)

Edat mínima 8 anys, menors de 8 anys gratuït.

L'activitat està basada en la introducció de les tècniques bàsiques de navegació en el nostre 

First Class 7.5 tot navegant per la Badia de Roses i el seu magnífic entorn. 

Grups  de 3px  ó menys 171€  

Inclou tot el material necessari per a realitzar l'activitat. (Embarcació, armilles i instructor)

Imprescindible saber nedar. 

Inclou un snack i  beguda o un refresc. 

Dia a convenir

Hora a convenir

És aconsellable presentar-se 15-20 minuts abans de l'hora de sortida. 

SI requereix reservar l'activitat de forma anticipada.

Activitat subjecte a condicions meteorològiques. 



PRODUCTE.02 MILLORA AMB EL TEU INSTRUCTOR 72,00 €

Ref. V2

Descripció

Hora activitat

Durada 1,5 hores

Persones

Observacions

Material útil Banyador 

per a l'activitat Sandàlies de goma o neoprè. (no xancleta)

Crema Solar, gorra o barret. 

Tallavents o jaqueta per si la climatologia és adversa. 

Tovallola

Muda de recanvi

Zona activitat Gen Roses (veure plànol ubicació)

(punt de sortida)

SI requereix reservar l'activitat de forma anticipada.

Activitat subjecte a condicions meteorològiques. 

Nivell iniciació, intermitg i avançat. 

Hores a convenir amb el client i el instructor. Així com l'estat del vent i la meteo. 

10% de descompte 2 px. ó més - 10% de decompte 3 sessions ó més 

1 persona

Inclou tot el material necessari per a realitzar l'activitat (Embarcació, armilles i instructor)

Imprescindible saber nedar. 

Edat mínima 8 anys.

És aconsellable presentar-se 15-20 minuts abans de l'hora de sortida. 

Classes particulars o amb grup de vela amb un instructor titulat i multilingüe. 



PRODUCTE.03 NAVEGA AMB UN HOBIE CAT 74,00 €

Ref. V3

Descripció

Durada 2 hores

Persones

Observacions

Material útil Banyador 

per a l'activitat Sandàlies de goma o neoprè. (no xancleta)

Crema Solar, gorra o barret. 

Tallavents o jaqueta per si la climatologia és adversa. 

Tovallola

Muda de recanvi

Zona activitat Gen Roses (veure plànol ubicació)

(punt de sortida)

Activitat subjecte a condicions meteorològiques. 

SI requereix reservar l'activitat de forma anticipada.

2-3 persones

Inclou tot el material necessari per a realitzar l'activitat (Embarcació i armilles salvavides).

Imprescindible saber nedar. 

Edat mínima 8 anys.

Imprescindible tenir nocions prèvies de navegació bàsica. 

Lloguer d'un Hobie Cat de forma lliure i sensa instructor. 



PRODUCTE.04

Ref. V4 NAVEGA AMB UN RS FEVA 64,00 €

Descripció

Durada 2 hores

Persones

Observacions

Material útil Banyador 

per a l'activitat Sandàlies de goma o neoprè. (no xancleta)

Crema Solar, gorra o barret. 

Tallavents o jaqueta per si la climatologia és adversa. 

Tovallola

Muda de recanvi

Zona activitat Gen Roses (veure plànol ubicació)

(punt de sortida)

Imprescindible tenir nocions prèvies de navegació bàsica. 

Imprescindible saber nedar. 

Edat mínima 8 anys.
Activitat subjecte a condicions meteorològiques. 

Lloguer d'un RS Feva de forma lliure i sensa instructor. 

1 ó 2 persones

Inclou tot el material necessari per a realitzar l'activitat (Embarcació i armilles salvavides).



PRODUCTE.05 BATEIG DE VELA AMB RAQUERO 35,00 €

Ref. V5

Descripció

Dies activitat

Hora activitat

Durada 3 hores

Persones Màxim 5 px.

Observacions

Material útil Banyador 

per a l'activitat Material snorkeling (si el tens)

Crema Solar, gorra o barret. 

Tovallola

Tallavents o jaqueta per si la climatologia és adversa. 

Sandàlies de goma o neoprè. (no xancleta)

Muda de recanvi

Zona activitat Gen Roses (veure plànol ubicació)

(punt de sortida)

Grups  de 3px  ó menys 105€  

L'activitat està basada en la introducció de les tècniques bàsiques de navegació en vela 

lleugera en un Raquero tot navegant per la Badia de Roses i el seu magnífic entorn. 

Dia a convenir

Edat mínima 8 anys.

SI requereix reservar l'activitat de forma anticipada.

Activitat subjecte a condicions meteorològiques. 

Hora a convenir

És aconsellable presentar-se 15-20 minuts abans de l'hora de sortida. 

Inclou tot el material necessari per a realitzar l'activitat. (Embarcació, armilles i instructor)

Inclou un snack i  beguda o un refresc. 

Imprescindible saber nedar. 



PRODUCTE.06

Ref. V6 NAVEGA AMB UN LASER PICO -OPTIMIST 53,00 €

Descripció

Durada 2 hores

Persones

Observacions

Material útil Banyador 

per a l'activitat Sandàlies de goma o neoprè. (no xancleta)

Crema Solar, gorra o barret. 

Tallavents o jaqueta per si la climatologia és adversa. 

Tovallola

Muda de recanvi

Zona activitat Gen Roses (veure plànol ubicació)

(punt de sortida)

Imprescindible saber nedar. 

Edat mínima 8 anys.

SI requereix reservar l'activitat de forma anticipada.

Activitat subjecte a condicions meteorològiques. 

Lloguer d'un Laser Pico o Optimits de forma lliure i sense instructor. 

1 persona

Inclou tot el material necessari per a realitzar l'activitat (Embarcació i armilles salvavides).

Imprescindible tenir nocions prèvies de navegació bàsica. 


