
PARC AQUÀTIC “WATERWORLD” 
 
Sortida: Dijous 9 de juliol 
Lloc: Lloret de Mar www.waterworld.es 
Hora de sortida: 
- Camprodon: 8h des de l'estació d'autobusos. 
- Sant Joan de les Abadesses: 8.10h des de la rotonda de la gasolinera. 
- Ripoll: 8.30h des de l'estació d'autobusos (davant del Condis). 
- Campdevànol: 8.40h des de la parada d'autocar de davant de l'hospital. 
- Ribes de Freser: 8.50h des del pont d'entrada (prop oficina de turisme). 
- Arribada aproximada a Lloret de Mar a les 11h 
Preu: 12€ 
Què cal portar: Esmorzar, dinar, berenar i aigua; banyador i tovallola; gorra, 
protecció solar, roba i calçat còmode. 
Explicació de l'activitat: A primera hora del matí sortirem de diferents punts de la 
comarca, en direcció Lloret de Mar, on passarem el dia al parc aquàtic 
“Waterworld”. A mitja tarda i després de berenar, retorn cap al Ripollès per 
arribar abans de sopar (entre les 20 i les 21h). 
 
 
PLATJA I CAIAC 
 
Sortida: Dijous 16 de juliol 
Lloc: Palamós  www.kayakingcostabrava.com 
Hora de sortida: 
- Ribes de Freser: 8h des del pont d'entrada (prop oficina de turisme). 
- Campdevànol: 8.10h des de la parada d'autocar de davant de l'hospital 
- Ripoll: 8.20h des de l'estació d'autobusos (davant del Condis) 
- Sant Joan de les Abadesses: 8.40h des de la rotonda de la gasolinera 
- Camprodon: 8.50h des de l'estació d'autobusos 
- Arribada a Platja del Castell (Palamós) a les 11h 
Preu: 15€ 
Què cal portar: Esmorzar, dinar, berenar i aigua; banyador i tovallola; gorra, 
protecció solar, roba i calçat còmode. És molt important que sapigueu nadar. 
Explicació de l'activitat: A primera hora del matí sortirem de diferents punts de la 
comarca, en direcció a Palamós. Al matí, ens podrem banyar, jugar a raquetes, 
freesby... després de dinar farem l'activitat de caiac i ens tornarem a banyar fins 
l'hora de marxar. Retorn cap al Ripollès per arribar abans de sopar (entre les 20 i 
les 21h). 
 



PARC D'AVENTURES "BOSC TANCAT- NATUPARK" 
 
Sortida: Dijous 23 de juliol 
Lloc: Cerdanyola del Vallès www.bosctancat.net 
Hora de sortida: 
- Camprodon: 8.30h des de l'estació d'autobusos. 
- Sant Joan de les Abadesses: 8.40h des de la rotonda de la gasolinera. 
- Ripoll: 9 h des de l'estació d'autobusos (davant del Condis). 
- Campdevànol: 9.10h des de la parada d'autocar de davant de l'hospital. 
- Ribes de Freser: 9.20h des del pont d'entrada (prop oficina de turisme). 
- Arribada aproximada a  Cerdanyola del Vallès a les 11h 
Preu: 15€ 
Què cal portar: Esmorzar, dinar, berenar i aigua; banyador i tovallola; gorra, 
protecció solar, roba i calçat còmode. 
Explicació de l'activitat: A primera hora del matí sortirem de diferents punts de la 
comarca, en direcció Cerdanyola, on passarem el dia al parc d'aventures "Bosc 
Tancat-Natupark". Farem el mico al matí i ens banyarem a les piscines a la tarda. 
A mitja tarda i després de berenar, retorn cap al Ripollès per arribar abans de 
sopar (entre les 20 i les 21h). 

 
 

A PARTIR DEL DIA 22 DE JUNY, VINE A INFORMAR-TE  
DE LES ACTIVITATS MUNICIPALS! 

 
 

 


