TARIFES BENIEMOCIONS
PIRAGÜISME I CAIAC
Descens pel riu Ebre

*Rutes mitjanes

Trams de 10 - 15 km (durada 2-3 hores)

Miravet - Benifallet, Móra - Miravet, Benifallet - Xerta i trams de distància similar

Persones

Fins a 9

De 10 a 19

De 20 a 29

A partir de 30

Majors de 14 anys

25 €/pers.

20 €/pers.

18 €/pers.

15 €/pers.

Menors entre 8 i 13 anys

20 €/pers.

Fins a 7 anys

15 €/pers. acompanyat d’adult

Només 5 €, acompanyat d'adult

*Edat mínima per a poder fer les rutes mitjanes: 4 anys.

*Rutes curtes (iniciació i familiar)

Trams de menys de 10 km (durada: 1 - 3 h)

Ruta de les Illes, desembocadura del Canaletes i trams de distància similar

Persones

Fins a 9

Majors de 14 anys

A partir de 10

20 €/pers.

Menors entre 8 i 13 anys

15 €/pers.

15 €/pers. acompanyat d’adult

Fins a 7 anys

Només 5 €, acompanyat d'adult

*Edat mínima per a poder fer les rutes curtes: 3 anys. Es requereix un mínim de 5 persones per a rutes guiades.

*Rutes llargues

Trams de més de 20 km (durada + de 4 h)

Móra - Benifallet, Benifallet - Tortosa i trams de distància similar

Persones
Majors de 14 anys
Menors entre 8 i 13 anys

De 2 a 3

De 4 a 9

40 €/pers.

30 €/pers.

De 10 a 19

descomptes
especials

25 €/pers.

25 € acompanyat d’adult

Fins a 7 anys

A partir de 20

20 €/pers.

Només 5 €, acompanyat d'adult

*Edat mínima per a poder fer les rutes llargues: 4 anys.

Descomptes especials per dia sencer o diversos dies!

Especial grups escolars
Persones

Més de 20

Activitat A
Descens tram Miravet - Benifallet (o similar):
Aula d’història i natura. Explicació dels llocs d’interès històric i paisagístic del recorregut
a càrrec d’un monitor guia. Durada aprox.: 3 hores.

15 €/pers.

Activitat B

12 €/pers.

Ruta de les Illes (iniciació i recorregut al voltant de les illes de Benifallet)
*Descomptes especials per a agències i grups que repeteixen tots els anys

El descens en piragua inclou material, assegurança, regal/degustació de productes típics de la zona,
transport/recollida i servei de monitors guia (si el demana el client).

PARC D’AVENTURA

Parc de 16 jocs, supertirolina de 140 m i circuit de Segway
Persones

De 4 a 9

A partir de 10

Parc (16 jocs)

15 €/pers.

12 €/pers.

Supertirolina

10 €/pers.

8 €/pers.

Parc + supertirolina

20 €/pers.

15 €/pers.

Parc + supertirolina + circuit iniciació Segway

25 €/pers.

20 €/pers.

*Mínim 4 persones. Grups inferiors a 4 pers. consulteu preu. *Descomptes especials per a grups d’escolars i grups a partir de 20 persones.

ALTRES ACTIVITATS
River SUP, Big SUP, espeleologia, Segway, senderisme, lloguer de bicis, llanxa motor.

River SUP individual
Rutes curtes de paddle surf pel voltant de Benifallet i les illes que hi ha a prop

Persones

Ruta d’1 h

Ruta de 2 h

15 €/pers.

*Mínim 2 persones.

20 €/pers.

*Descens de trams per l'Ebre = mateix preu que el piragüisme.

Big SUP
Descens Miravet-Benifallet o Barrufemes-Benifallet

Persones
*Mínim 2 persones.

Fins a 45 min.

Fins a 1 h

Fins a 2 h

Fins a 3 h

20 €/pers.

25 €/pers.

40 €/pers.

50 €/pers.

*Mínim 3 persones.

30 €/pers.

*Mínim 4 persones.

25 €/pers.

*Mínim 5/6 persones.

20 €/pers.

*Inclou: transport/recollida. Menors de 14 anys, descompte de -5 €.

Espeleologia
Excursions guiades a les coves Meravelles de Benifallet

Persones

A partir de 4

Majors de 14 anys

40 €/pers.

Menors de 13 anys

30 €/pers.

*Mínim 4 persones. Inclou casc + llum frontal + acompanyament de monitor guia

Segway
Rutes pel nucli antic de Benifallet o per camins de muntanya de la rodalia.

Durada

Fins a 1 h 15 min.

Fins a 2 h

30 €/pers.

40 €/pers.

*Mínim 2 persones.

Senderisme
Rutes pel nucli antic de Benifallet o per camins de muntanya de la rodalia.

Persones
Rutes de mig dia (4 h aprox.)

De 6 a 9

De 10 a 20

15 €/pers.

12 €/pers.

També és pot triar entre rutes d’una o diverses hores.
*Descomptes especials per a grups superiors a 20 pers. Grups inferiors a 6 pers., consulteu preu.

Lloguer de bicis
Rutes per la Via Verda

Temps

Mig dia (4 h aprox)

Un dia

15 €/pers.

20 €/pers.

El preu inclou transport i recollida a l’estació de Benifallet (Via Verda). Si s’ha de fer transport o recollida en un altre punt més allunyat,
es cobra suplement.

Amb la bici es deixa el casc i una llanterna per persona i bossa amb material de recanvi i reparacions per grup.
*Descomptes especials per a grups superiors a 20 persones.

Ruta guiada amb llanxa de motor
Capacitat de 2 a 8 persones
Consulteu preu

PAQUETS DE 2 ACTIVITATS
(DIA SENCER)

Piragüisme + parc d’aventura
Matí
Tarda

40€/pers.

12 km de trajecte amb piragua, tram Miravet - Benifallet
Parc d’aventura + supertirolina

Piragüisme + bicicleta
Matí
Tarda

35€/pers.

12 km de trajecte amb piragua, tram Miravet - Benifallet
En bici per la Via Verda per visitar la Fontcalda, Bot, Xerta o Aldover.

Altres rutes similars a gust del client, que combinen les dues activitats.

Piragüisme + Segway
Matí
Tarda

45€/pers.

12 km de trajecte amb piragua, tram Miravet - Benifallet
Ruta d’1 h en Segway pels carrers del nucli antic de Benifallet

Dos dies en piragua per l’Ebre
Primer dia (matí)

matí, ruta Móra la Nova - Miravet, i tarda, Miravet - Benifallet.

Segon dia (matí)

matí, ruta Benifallet - Xerta, i tarda, Xerta - Tortosa.

Inclou dinars i allotjament. Descomptes per a grups de 6 persones o més. Consulteu preu.
Paquets amb més de 2 activitats: consulteu preu

RESERVES ACTIVITATS AQUÀTIQUES

RESERVES ACTIVITATS TERRESTRES

(Piragüisme, SUP, llanxa de motor)

(Parc d’aventura, segway, via verda, senderisme, espeleologia)

619 334 384

630 874 236

