EXCURSIONS
CAMPUSESPORT

16 de setembre "COASTEERING A PORTALS VELLS"

Descarrega adrenalina a vorera de mar! Nivell: fàcil/mitjà. Durada: 3 hores
PREU: 40 euros, socis / 45 euros, externs. Inclou neoprè i equipament especial.

22 de setembre "LA TRAPA DES DE SANT ELM"

Una nova perspectiva de Sa Dragonera. Nivell: fàcil/mitjà. Durada: 4 hores
PREU: 5 euros, socis / 8 euros, externs.

30 de setembre "COASTEERING A ALCÚDIA"

Aventura inoblidable a la costa nord. Nivell: fàcil/mitjà. Durada: 3 hores
PREU: 40 euros, socis / 45 euros, externs. Inclou neoprè i equipament especial.

6 d’octubre "TALAIA D’ALCÚDIA - CANÓ DES MORO"
Dues badies en una sola aclucada d’ull! Nivell: mitjà. Durada: 6 hores
PREU: 5 euros, socis / 8 euros, externs.

4 de novembre "NA BURGUESA - MIRADOR DE N’ALZAMORA"
Impactants vistes de la Badia de Palma. Nivell: fàcil. Durada: 4 hores.
PREU: 5 euros per a socis / 8 euros per a externs.

17 de novembre "CAMÍ DES CORREU - VOLTA DES GENERAL"

La Serra de Tramuntana per un camí del segle XV. Nivell: mitjà. Durada: 6 hores.
PREU: 5 euros per a socis / 8 euros per a externs.

1 de desembre "CIM DEL PUIG DE MASSANELLA"

Conquereix un dels sostres de Mallorca! Nivell: difícil. Durada: 7 hores.
PREU: 5 euros per a socis / 8 euros per a externs.

IMPORTANT: En cas de mal temps s'anul·laria l'activitat amb tres dies d'antelació. L'hora i el punt de

trobada els publicarem al Facebook i a la nostra pàgina web. Es recomana dur roba i calçat esportiu o
de muntanya, menjar, aigua suficient i una motxilla amb dues nanses; opcionalment, pals telescòpics.
Per al Coasteering és imprescindible saber nadar i dur banyador i escarpins. El preu inclou guia de muntanya titulat, assegurança d'accidents i responsabilitat civil. Reserva de plaça i abonament del preu a la
recepció de les instal·lacions esportives fins a 3 dies abans. Les places són limitades!
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