
 

 

 

Empresa: ENJOY CALAFAT                      
Ubicació: Port Calafat                                                          
Reserves: Tel.: 648 460 764                                          
Activitat: Lloguer embarcacions sense titulació.                                   
Preu: Preu LLoguer per 2 hores 90 €, Preu lloguer 4 hores 135 € Combustible no inclòs.            
Dies i horaris: Tot el cap de setmana sortides a les 10:00 – 18:00 hores. 
 

Empresa: EXPERIENCIAS ENCANT                       

Ubicació: Port de pescadors                                                             

Reserves: Tel.: 621267807                                                               

Activitat: Passeig en veler d’1,5h per visitar les cales de la costa de l’Ametlla de Mar des de la 

mar amb degustació de dolços i cava.                                   

Preu: 45€/persona (mínim 5 màxim 7 persones)                           

Dies i horaris: Tot el cap de setmana sortides a les 10:00, 12:00, 18:00 i 20:00 hores. 

Empresa: PLÀNCTON DIVING                      

Ubicació: C/ Núm 23, 284 (Urb. Les Tres Cales)                                                           

Reserves: Tel.: 977 457 741/ 625 971 371                                       

Activitat: 20% de descompte en les següents activitats: Sortides guiades d’snorkel (edat 

mínima 6 anys) Dies i horaris:  tot el cap de setmana sortides a les 9:30, 12:00 i 16:00. Preu: 

20€. Bateig de submarinisme (edat mínim 8 anys) Dies i horaris: tot el cap de setmana sortides 

a les 9:00, 11:30 i 16 h. Preu: 60€ 

 

Empresa: SERVEIS MARÍTIMS MEMENTOS                      

Ubicació: Port Pesque s/nj                                                           

Reserves: Tel.: 625 558 700/696 303 159                          

Activitat: Excursió amb vaixell per la costa de l’Ametlla de Mar d’una durada d’1,5 h. (mínim 4 

persones màxim 10)                                         

Preu: 30€ adults, 25€ nens.                                                 

Dies i horaris: Tot el cap de setmana sortides a les 10:00, 12:00, 16:00 i 18:00 hores. 

                              



 
Empresa: TUNATOUR                                         
Ubicació: Dàrsena embarcacions esportiva                                                           
Reserves: www.tuna-tour.com                            
Activitat: Sortides d'1 hora amb degustació adults i nens (infant no) - sense nedar amb 
tonyines  
Viatge en catamarà d’1 hora per visitar la instal·lació aqüícola del Grup Balfegó i veure a les 
tonyines (sense bany) amb degustació (infants no) de tonyina roja Balfegó al catamarà durant 
la tornada.                        
Preu: Adults (+10 anys):  15 euros x persona , nens (05 a 10 anys):  5 euros x nen 
Infants (0 a 04 anys): gratis.                
Dies i horaris: Dissabte i diumenge sortides a les 17:00 i 18:00h. 
 

 


