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SORTIDES DE RAQUETES DE NEU AMB NATURACTIVA 
 

NaturActiva ofereix les següents opcions: 
 

TASTET DE NEU: sortides de descoberta pensades per aquelles persones que volen tenir un primer 

contacte amb les raquetes de neu. Aquestes sortides tenen una durada prevista de 1 hora.  

Preu: 15e per persona* 
 

OBRINT TRAÇA A LA NEU: aquestes sortides tenen com a objectiu iniciar i consolidar la tècnica 

de les raquetes de neu entre els nostres participants. No cal experiència prèvia. Aquestes sortides 

tenen una durada prevista de 2 hores aproximadament. 

Preu: 25e per persona* 
 

MATINAL DE NEU: sortides per a persones interessades en iniciar-se i consolidar la tècnica de 

les raquetes de neu, amb o sense experiència prèvia, i motivades en caminar i descobrir racons 

amb un encant especial.  Sortides entre 3 i 4 hores de durada. 

Preu: 35e per persona* 
 

AVANÇADA: proposta de sortides de perfeccionament amb raquetes de neu proposades 

per a un públic iniciat i habituat a caminar per muntanya. Es cerca un objectiu lúdic, esportiu i 

més exigent. Jornada de raquetes de neu d’una durada d’aproximadament 5 – 6 hores. 

Preu: 45e per persona* 

 

*el preu per persona contempla un mínim de dues persones per sortida. Per a sortides 
individuals consultar tarifa exclusiva 

 
*Totes les sortides s’ofereixen amb raquetes, bastons, assegurança i guiatge per part de l’equip 

de tècnics i guies de muntanya de NaturActiva. 
 

**L’equip de NaturActiva pot definir, a banda de les categories anteriors, sortides específiques 

amb unes condicions determinades si el client així ho demana. En aquest cas, serà l’equip de 

NaturActiva qui faci arribar aquesta sortida específica al client així com els preus i les condicions 

de les mateixes. 
 

***Les localitzacions de les nostres sortides es definiran segons condicions meteorològiques, del 

terreny i de la disponibilitat de guies. NaturActiva es reserva el dret de canviar la localització 

d’una sortida, en aquest cas informarà als clients d’aquest canvi, si en aquest supòsit el client no 

accepta aquest canvi de localització, NaturActiva retornarà la bestreta i la sortida quedarà 

anul·lada. 
 

****Totes les sortides seran dirigides per tècnics titulats en mitja muntanya i registrats al ROPEC.  
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Objectius principals de les nostres sortides de raquetes de neu 

1- Gaudir de la sortida amb seguretat 

2- Si les condicions ho permeten, progressar per terreny nival amb desnivell positiu i negatiu 3- 

Fomentar l’educació mediambiental i el respecte cap al  medi natural 
 

REQUISITS I RECOMANACIONS 

Per participar de l’activitat es demana venir vestit i equipat amb roba i calçat esportiu tal 

com s’especifica a continuació: 
 

1- Sabatilles esportives amb sola tècnica o botes de muntanya  

2- Mitjons tècnics llargs i pantalons tècnics de trekking 

  3-Samarreta tèrmica i segona capa ( forro polar) 

 4- Jaqueta impermeable Motxilla 20 – 30l 

5- Guants i gorro 

6- Ulleres de sol i crema solar 
 

DRETS D’IMATGE 
 

1- El contractant accedeix a cedir a AIMA NATURA SL els drets relatius a les fotografies realitzades 

durant les activitats i serveis descrits, únicament per a les finalitats de: a) ús en pàgina web de 

www.naturactiva.cat i b) promoció dels serveis i activitats oferts per AIMA NATURA SL, per a un 

temps il·limitat. 

2- El contractant i, en cas de menors d’edat, els pares o representants legals, podran exercir el dret 

de limitar o negar l’ús d’aquestes imatges comunicant-ho a AIMA NATUTRA SL per les vies de contacte 

ofertes en aquests document. 
 

ASSEGURANÇA 
 

1- AIMA NATURA S.L disposa de les cobertures legals i obligatòries de RC i d’accidents. La pòlissa 

contractada dóna cobertura a tots els participants de les sortides en totes les activitats 

contractades. 2- AIMA NATURA S.L no es farà responsable dels danys personals ni materials 

ocasionats per situacions de vandalisme o bé per comportaments i accions que es puguin 

demostrar temeràries i alienes a la organització de les sortides. 
 

ANUL.LACIONS 
 

1- En cas d’anul·lació del servei i/o activitat per part del contractant en un termini inferior a 48h 

abans l’inici de l’activitat, la bestreta no serà retornada. 

2- Si és AIMA NATURA S.L qui decideix anul·lar l’activitat, la bestreta serà retornada al 100% 

PAGAMENT 

1- La reserva i contractació dels serveis descrits tindran efecte un cop AIMA NATURA SL hagi rebut 

l’import d’un primer pagament a mode de BESTRETA que inclourà el 25% de l’import pressupostat. 

2- El segon i últim pagament es realitzarà durant el període de realització del servei i/o activitat. 

 
Si té qualsevol dubte o pregunta sobre aquest document posis en contacte amb NaturaActiva al telèfon 

+34 646 04 58 78 o per correu electrònic info@naturactiva.cat. 
 

Gràcies per la vostra  confiança 
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