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CIRCUITS D’AVENTURA 
A LES DEUS AVENTURA 

SANT QUINTÍ DE MEDIONA (ALT PENEDÈS) 
 

Dia: DIUMENGE 27 D’ABRIL DE 2014  

Desplaçament: AMB VEHICLES PARTICULARS 

Lloc de sortida: APARCAMENT MC DONALD’S 

Coordinadors de la sortida: Joan Raventós i Queti Vinyals (tel. 696373454 / 619593659) 

   
 

Horari previst: 

9.30 h - Sortida de Vilanova des del pàrquing del Mc Donald’s. 

10.00 h - Arribada a Les Deus Aventura (Sant Quintí de Mediona). 

10.30 h - Inici de l’activitat de matí. 

13.30 h - Dinar (pícnic o restaurant). Consulteu els preus més avall. 

15.30 h - Inici de l’activitat de tarda. 

17.00 h - Finalització de les activitats i retorn a Vilanova.  

 

Què és Les Deus Aventura: 

Informació extreta del web www.lesdeusaventura.cat 

Les Deus Aventura és un parc d’aventura situat a les Deus, un espai natural d’interès per on 

discorre la riera de Mediona i on neixen les fonts que donen nom al paratge. Les Deus 

Aventura ofereix activitats per a tota la família, des del més petits fins als més grans de la 

casa. També per a mares i pares.  



 

Les activitats que s’hi poden practicar són aquestes:  tirolines, ponts penjats, lianes, circuit 

acrobàtic pels arbres, circuit dins el pèlag, circuits damunt la roca, zona de passeig, visita a 

les grutes, itineraris per dins l’aigua, circuits d’orientació, àrea infantil amb el circuit del 

Petit Aventurer, gatera-laberint i búlder. 

Oferta especial per al Grup de Muntanya en Família:  

Les Deus Aventura ens ofereix una oferta especial amb un 40-50% de descompte (el 

descompte habitual per a grups és d’un 10%). 

L’oferta inclou un circuit a triar durant el matí; en acabat, una tirolina gran, i a la tarda 

l’activitat Degotalls, tot plegat per 20 € per persona (el preu per al públic és de 35/40 €). 

Dinar: es pot dinar al pícnic habilitat (1€ nens i 2€ grans per l’ús de l’espai) o al restaurant (8 

€ nens i 15 € grans). Aquests preus també són amb descompte. 

Recomanacions:  

Cal portar roba còmoda i calçat esportiu. 

Vegeu el detall dels circuits en aquest enllaç: http://www.lesdeusaventura.cat/cat/home.php  

   

NOTES: 

Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació Excursionista Talaia i 
s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF. 

D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives1, tots els participants a les activitats del GMeF hauran de 
disposar de la llicència federativa de l’any en curs. 

Els joves que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o altres familiars que se’n 
faran responsables. 

                                                             
1  Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 
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